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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Tid: 2013-02-05 i Fattigstugan

Närvarande:
Ordförande Sture Lahrin, kassör Alf Karlsson, ledamöterna Arne Karlsson,
Anders Ekström, Maj Thulin och Lars Ladell.

§ 126 Öppnande/Dagordning:
Ordförande hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.

§ 127 Val av mötessekreterare och justeringsperson:
Till mötessekreterare utsågs Lars Ladell och till mötesjusterare Arne Karlsson.

§ 128 Föregående protokoll:
Protokollet från mötet 2013-01-09 godkändes.

§ 129 Ekonomisk rapport:
Kassören redogjorde för föreningens ekonomi. Antalet medlemmar som betalat
medlemsavgift för 2013 är idag 25 stycken. Bilaga 1

§ 130 Rapporter:
Vi har hittills haft två medlemsmöten i år med 18-20 personer närvarande. Det
har varit livlig diskussion vilket visar medlemmarnas intresse.

§ 131 Besöksverksamhet:
A. Guidetillgång

Styrelsen ska kalla guider och värdar till ett möte före sommarsäsongen med
uppdatering av aktuella frågor.

B. Besöket av klosterföreningar i maj
     Inget nytt.

§ 132 Braskjubileet:
A. Rapport från skrivargruppen
     Grundmanus är nu i stort sett klart.
B. Planeringsfrågor
     Repetitioner av spelet börjar 6 mars.
C. Medverkande
     Rollen som biskop Brask är inte klar än. För abbedissan finns två personer
     aktuella.
D. Dräkter och rekvisita
     Arbete pågår.
E. Marknadsföring
     Sture skriver om spelet i Kyrkbacken. Bordtennisklubbens föreningstidning
     distribueras till alla hushåll i Berg, Ljungsbro och Stjärnorp. En ¼-sidas
     annons kostar 500:-. Beslutades att införa annons om Braskspelet i denna
     tidning. Vi får då också möjlighet att skriva en artikel i tidningen.
F. Invigningsgudstjänst i domkyrkan
     Broschyr om detta har skickats ut till alla medlemmar via e-post.
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§ 133 Trädgårds- och stugfrågor:
Fröer finns tillgängliga men vi saknar frivilliga odlare. Trädgårdsgruppen
ska kallas till möte för planering av vår och sommar. För att öka intresset
föreslogs att ordna fikakvällar i trädgården i sommar för medlemmar och
andra intresserade.

§ 134 Planering inför våren 2013:
A. Programpunkt den 10 april
     Paul Reinicke har lovat att berätta om cisterciensernas verksamhet
     idag.
B. Generalförsamlingen i Morimondo

Klosterföreningen skickar ingen representant till årets generalförsamling.
C. Vårutflykt 4 maj

Vi samåker i egna bilar till Lids kyrka i Södermanland där guidning är
beställd kl 10:30. Förslag till avfärd från Fattigstugan är kl 08:00 med kaffe-

     korg. Efter lunch (ännu inte bestämt var) kanske vi besöker Nyköpings
     hus, Maj undersöker detta.
D. Klosterdagen 26 maj
     Vi inväntar att Britta Olinder tar kontakt med klosterföreningen.

§ 135 Planering inför årsmötet 13 mars:
A. Revision
     Föreningens papper har lämnats till revisorn. Överskottet från 2012 förs
     till eget kapital.
B. Verksamhetsberättelse
     Ännu inte klar. Sture skriver den.
C. Förslag till budget för 2013

Alf redovisade förslag. Bilaga 2
D. Verksamhetsplanering

Detta är en programpunkt enligt stadgarna. Sture skriver en kort lista
     att presentera.
E. Kallelse
     Kallelse ska skickas ut minst 4 veckor före årsmötet. Sture ombesörjer
     detta.
F. Förtäring
     Alf köper fikabröd. Styrelsen träffas i Stefansgården kl 17:30.

§ 136 Forskningsprojekt – Stenkilska gravkoret:
Intryck från möte nr 2, 31 jan, presenterades. Sture skriver protokoll från
mötet. Nästa möte hålls 11 april i Vreta.

§ 137 Bok- och biblioteksfrågor:
Beslutades att bibliotekarien får en ram på 1000:- för bokinköp under året.

§ 138 Nunnedocka i kyrkans museum:
Lars redovisade tanken att köpa en skyltdocka och förse henne med nunne-
kläder och placera henne i kyrkans museum. Beslutades att inköpa en
skyltdocka för max 1000:-. Sture ber Kyrkorådet om tillstånd.
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§ 139 Höstprogrammet:
A. Utflykt med trädgårdstema
     Medlemmar har önskat en 2-dagarsresa i höst. Kanske bl a till Tycho
     Brahe-trädgården på Ven. Anders utreder olika alternativ.
B. Östgötadagarna 7-8 sept
     Endast lördagen 7 sept är aktuell för oss. Vi erbjuder guidning vid kyrkan

och visning av vår modell av en klosterträdgård. Alf anmäler och frågar
     om vi kan ta betalt.
C. Program för föreningsmöten

En kväll i höst ska ägnas åt hur klosterträdgårdens växter kunde komma till
användning. T ex hur humle används för öltillverkning.

§ 140 Medlemsfrågor/medlemsrekrytering:
Frågan bordlades. Kanske bör den läggas i styrelseagendans början nästa gång.

§ 141 Informationsfrågor:
A. Nästa informationsbrev
     Bör innehålla information om vårens program, årsavgiften, föreningens
     olika verksamhetsben, forskningsprogrammet om Stenkilska gravkoret,
     den nya klosterträdgården, mm.
B. Hemsidan
     Det framfördes önskemål om ändringar och kompletteringar av föreningens
     hemsida. Bl a gäller det den nya avgiften för guidning, mer information om
     programmet vid årsmötet, att ta bort gammal och ointressant information, att
     lägga upp protokoll från Stenkilsmöten på hemsidans styrelsesida.
C. Gula infobladet
     Bladet, som kommer att finnas på hemsidans styrelsesida, behöver

modifieras och tryckas upp inför den nya säsongen.

§ 142 Övriga frågor:
Inga frågor fanns.

§ 143 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir 6 mars kl 18:00-19:00 i Fattigstugan.

§ 144 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Stort tack
till Alf för gott fika.

Vid protokollet Justeras

Lars Ladell Arne Karlsson Sture Lahrin
mötessekreterare ordförande


