
Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv I
Vreta.
Datum: 2012-06-18
Plats: Fattigstugan
Närvarande: Ordförande Sture Lahrin, kassör Alf Karlsson, ledamöterna Anders
Ekström,  Maj Thulin, Lars Ladell och  Arne Karlsson.

§ 27.  Öppnande /dagordning:
Ordförande Sture Lahrin hälsade välkommen till styrelsemötet och
förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

§ 28.  Val av mötessekreterare och justerare:
Till mötessekreterare utsågs Arne Karlsson och till protokollsjusterare

            Anders Ekström.

§ 29. Protokoll från styrelsemötet 2012-05-08
Protokollet godkändes.

§ 30. Ekonomisk rapport:                                                       Bilaga 1.
Alf redogjorde för föreningens ekonomi. Inkomster 10.809 kr., utgifter

12.048 kr. Ytterligare 5 medlemmar har betalat. Nu 60 medlemmar.
 Ett bra sätt att indriva medlemsavgiften skall undersökas till nästa år.
 Alf fick uppdraget att se över detta till hösten.
Andra förhållanden har gjort att en licens till bokföriningsprogram för Alf
skall inskaffas. Alf prutat 1000 kr på avgiften till Swedbank. En ny
gräsklippare har köpts för 1800 kr.

§ 31.Skrivelser:
A. Se under höstprogrammet.
B.  Inbjudan till klostersymposium i Vårfruberga den 18-19 augusti har

inkommit.
C. Sammanställning har inkommit från det europeiska förbundets enkät

angående medlemmarnas användning av internet. Bilaga 2.
D. Vi noterar skrivelsen från Birgitta Alinder angående medlemsavgiften

till det europeiska förbundet. Ingen åtgärd. Birgitta får låna fattigstugan
för sortering av papper.

E. Flera inbjudningar har inkommit förmedlade av Birgitta Alinder:
Program för Kronobäcks klosterruin, Händelser i Riseberga och
Varnhem, Söderköpings gästabud m.fl.

§ 32. Rapporter:
A. Föreningsmötet den 9/5  med besök i Klosterhuset och vandring runt

                 klostermuren. Paul Reinicke guidade och lärde ut om manuell mark-



                 radar. Mycket trevlig kväll.
B. Våravslutning med utflykt till Lunds Backe den 25/5. Tack till Lars och

                 Kerstin Tykesson som ordnade med guide och kaffe.
C. Sture hade samtal med kyrkoherde Sverker Linge den 25/5 angående

hans förväntningar på klosterföreningen allmänt och frågor  rörande
                  kyrkans närområde, främst beträffande klosterhusets-stenmuseets-
                  framtid och funktion.

D. Besök från Nydala den 26/5. Birgitta Alinder guidade.Sture var också
                  där och bidrog med kaffebröd. Vår förening fick en lungrotsplanta, som
                  nu finns i förvar hos Arne.

E. Klosterdagen den 27/5 avlöpte väl. Det var fint väder. Spelet om” Kung
Karl Sverkersson bygger nytt i Vreta” framfördes. Stort tack till de

      medverkande och de, som skrivet spelet. En CD har gjorts. Dagen
      avslutades med en vesper under medverkan av Johannelunds Motett-
      kör.
F. Föreningsmedlemmar har varit medverkande vid kyrkans aktiviter för

5.e klassare, 7 st. klasser, 5 dagar- medeltiden-, och förskolebarnen 3
dagar.

G. Kanaldagen den 16/6. Sture och Alf var där. Böcker såldes och
broschyrer delades ut. Det var positivt att möta mycket människor.

H. Gruppen Les six fortsätter i höst.
I. Trädgårdsaktiviteter: Rapport från Anders. Odlingsrutor har satts upp.

 Lars efterlyser artiklar till hemsidan om den framväxande
klosterträdgården. Anders skriver ett utkast.

§33. Sommarensprogram:
A. Guidefrågor: Tisdagsguidningarna skall annonseras med affischer, i

ÖC.s  Idag och På gång. Alf kontaktar ÖC första veckan, sedan kan
Sture ta ansvaret. Viktigt är att få fler som vill guida.
Till vintern finns behov för våra egna guider att ha språkövningar på
andra språk- engelska och tyska i första hand.

B.  Vid Helgsmål: Andlig vandring genom kyrkans historia äger rum
21/7. Är ett samarbete med församlingen, som annonserar i
gudstjänstbladet. Märta och Arne håller i vandringen.

C. En enklare variant av klosterspelet ” Kung Karl Sverkersson bygger
nytt i Vreta” framförs på Östgötadagen. Alf planerar detta.

D. Östgötadagarna äger rum den 1-2/9. Vi medverkar med guidning på
lördag den1/9 kl. 12.00 och 14.00.( Se också § 33 C)

E. Sensommarutflykt. Vi återkommer.
F. Aktiviteter för kommundelens 3.e klassare. Maj Thulin tar över

ansvaret för detta från Olov Andersson.

§34.  Bokförsäljning:
Diskuterades bl.a prissättning gentemot återförsäljaren. Alf skall kontakta
Sancta Birgitta Klostermuseum.

§35.  Braskjubileet:



Ett ev. deltagande i en bok är ej längre aktuellt-tiden gått ut. Vi diskuterade
att använda temat Brask på Klosterdagen 2013. Lars undersöker vad det
finns för litteratur om Brask till augustimötet.

§36. Besökscentrum vid Vreta klosters kyrka:
Diskuterades huruvida ett besökscentrum kan göras. Tanken på en
idégrupp, som tar hand om frågan, skulle vi kunna tänka oss.

§37. Forskningsprojekt:
A. Markradarundersökning av området har vid olika tillfällen tagits upp.
B. Erik Lundbergs anteckningar om stenföremålen i stenmuseet har

studerats av en grupp, som Lars redogjorde för. Vad har föreningens
medlemmar för önskemål med stensamlingen. Detta skulle kunna tas
upp en kväll i höst.

C. Sture fick styrelsens mandat att kontakta Markus Lindberg för att
diskutera ett eventuellt initiativ att få en öppning av Stenkilska
gravkoret till stånd.

§38. Höstens program:
A. Vi träffas udda veckor 12 sept.- 5 dec., utom 24 okt.(församlingsfest).
B. Teman: Trädgård 1 kväll. Brask 2 kvällar, Les six 2  kvällar

Julavslutning.

§39. Informationsfrågor:
På grund av den sena kvällen fick vissa punkter på dagordningen strykas.
C. Översättning av planscherna har gjorts till engelska och tyska. Stort

tack till Lars och Norman.
D. Skyltuppdateringen av skylten vid kyrkoentrén: Förslag från Birgitta

Alinder och Lars Ladell, som tackas för sitt arbete. Församlingen får stå
för ändringen och kostnaden för ny skylt. Om medel ej budgeteras för
detta får klosterföreningens styrelse då ta ställning till eventuellt
agerande.           Bilaga 3.

E.Marknadsföring av tisdagsguidningarna är klart.

§40.  Nästa möte:
            Nästa styrelsemöte blir den 22/8 kl. 19.00 i Fattigstugan. Alf fikaansvarig.

§ 41.  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack
            Maj för gott fika.

Vid protokollet                    Justeras

Arne Karlsson          Anders Ekström    Sture Lahrin

Mötessekreterare       Ordförande


