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Styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Tid: 2012-02-28 i Fattigstugan

Närvarande:
Ordförande Lena Olsson, Kassör Alf Karlsson, ledamöterna Arne Karlsson,
Olov Andersson, Lars Ladell och Sture Lahrin.

§76 Öppnande/Dagordning:
Ordförande hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes med tillägg under punkterna skrivelser och övrigt.

§77 Val av sekreterare och justerare:
Till mötessekreterare utsågs Lars Ladell och till mötesjusterare Arne Karlsson.

§78 Föregående protokoll:
Protokollet från mötet 2012-01-03 godkändes.

§79 Ekonomisk rapport:
Kassören lämnade resultatrapport. Bilaga 1

§80 Skrivelser:
A. Birgitta Alinder:

En enkät från det europeiska förbundet har besvarats. Bilaga 2

B. Birgitta Alinder:
Styrelsen beslutade att vi avstår från medverkan i årets Generalkapitel i det
europeiska förbundet. Birgitta Alinder ombeds diskutera med de andra
svenska medlemmarna i förbundet för att se om det är möjligt att turas om
att medverka och då representera alla dessa. Bilaga 3

C. Göta kanalnätverk:
Vi avstår från att medverka i detta nätverk. Bilaga 4

D. Folkets Park:
Vi medverkar i en föreningsmässa som anordnas 11 mars i Folkets Park i
Ljungsbro. Ingen avgift. Vi visar upp föreningens böcker, broschyrer och
informationsblad.

E. Östsam:
Östgötadagarna anordnas 1-2 sept. Avgift 400 kr. Bra marknadsföring. Vi
ställer upp under lördagen (1 sept) ungefär som senaste året.

F. Birgitta Alinder:
Styrelsen beslutade att köpa en bok av Alf Härdelin. Ett eventuellt föredrag
av författaren tar vi upp inför arbetet med höstens program. Bilaga 5
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G. Lars Ladell:
Föreningen, genom Lars Ladell, har skrivit till Örjan Tegler, Vreta klosters
församling, om att beställa en ny skylt som överensstämmer med de
kunskaper som redovisas i boken Fokus Vreta kloster. Arbetet har utförts
av Birgitta Alinder och Lars Ladell. Bilaga 6

§81 Rapporter:
Tre arbetsgrupper med egna mötestider har startat. Trädgårdsgrupp med 4
personer som studerar klosterträdgårdar, Skrivargrupp med 6 personer som
skriver historiska scener och Studiegrupp (”Les six”) med 6 personer som
studerar boken Ritus Cisterciensis.

§82 Årsmötet:
Ett utkast till dagordning och verksamhetsberättelse inför årsmötet
behandlades. Styrelsen gick igenom förslaget till budget och beslutade att
medlemsavgiften ska vara oförändrad. Arbetsuppgifterna inför årsmötet 14
mars i Stefansgården fördelades.

§83 Övrigt:
A. Arbetsgrupper:

Styrelsen konstaterade att tre arbetsgrupper kommit igång, se ovan. Detta
är ett resultat av den medlemsdiskussion som fördes i nov 2011.

B. Program för våren 2012:
Det fortsatta programmet under våren följer uppgjort program.

C. Besök från Nydala:
Birgitta Alinder har lovat att guida gruppen från Nydala den 26 maj. Efter
besöket i Vreta åker gruppen till Askeby.

D. Program för sommaren 2012:
Tisdagsguidningar sker under tiden v26 – v33. Vi deltar i Östgötadagarna,
se ovan. Föreningen har för avsikt att göra en utflykt till kyrkan i Lida, en bit
från Nyköping. Vi ber Birgitta Davies planera detta till slutet av sommaren.

E. Marknadsföring:
Annonsering av tisdagsguidningar ska ske i ”På gång” som guidning med
sång eller musikinslag. Corren tar sina uppgifter härifrån. Vi ska också
försöka få med inslag i radion på fredagarna om dessa guidningar.

Övriga förslag till marknadsföring som vi erhållit avslås.

F. Hemsidan:
Vi ska fråga våra medlemmar vad de tycker om vår hemsida. Vad vill man
ändra eller komplettera?

G. Artikel i Stiftshistoriska Sällskapets årsbok:
Birgitta Alinder och Lars Ladell har skrivit en artikel om Vretas 900-års-
jubileum. Styrelsen tackar Birgitta och Lars för gott arbete. Bilaga 7
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H. Bokgåva av Olov Andersson:
Föreningen har fått två böcker att lägga till bibliotekets samlingar. Styrelsen
tackar för gåvan.

§84 Avslutning:
Ordförande Lena Olsson tackade Lars för kaffe med bullar och förklarade
mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Lars Ladell Arne Karlsson   Lena Olsson
mötessekreterare ordförande


