
Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Datum:   2013 03 06
Plats:       Fattigstugan

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

§ 145  Öppnande/Dagordning
Ordförande hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.

Dagordningen
           godkändes.

§ 146  Val av mötessekreterare och justeringsperson
Till mötessekrteterare utsågs Maj Thulin och till justerare Lars Ladell.

§ 147  Protokoll från styrelsemöte 13 02 05
           Föregående protokoll godkändes.

§ 148  Avstämning inför årsmötet 13 03 13

          A.  Behandling av inkommen motion
                Anders Ekström  har lämnat in en motion om att genomföra en översyn av
                stadgarna. De behöver anpassas mer till dagens och morgondagens situation
                i föreningen.
               Styrelsen ställer sig bakom motionen. Anders deltog inte i beslutsfattandet.
               Förslag: Tillsätt en grupp bestående av tre styrelseledamöter och två övriga
               medlemmar, som får i uppdrag att se över nuvarande stadgar.
               Motionen och nuvarande stadgar trycks upp till årsmötet.

          B. Verksamhetsberättelsen
               Några synpunkter har framförts angående verksamhetsberättelsen.
               Det bör tydligt framgå, vilka som ansvarar för samarbetet gentemot skolorna.
               Församlingen ansvarar för många aktiviteter och föreningen för några.
               För- och efternamn bör skrivas ut på nämnda personer, så inga missförstånd
               kan uppstå.
               Ordförande sänder ut en reviderad verksamhetsberättelse till
styrelseledamöterna.
               Verksamhetsberättelsen ska godkännas och skrivas på av styrelsen innan/i
anslutning till
               årsmötet.

          C.  Översyn av budgeten för 2013
                Lagt budgetförslag ligger fast.
                Revisionsberättelsen är klar. Den kommer att finnas vid årsmötet
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tillsammans med
                budgetförslaget.

          D.  Verksamhetsplan 2013
                Verksamhetsplanen fastställdes.
                Styrelsen ser över möjligheten att kunna ha öppet hus/trädgård för
allmänheten.

          E.  Dagordning
                På dagordningen ska punkten ”Godkännande av dagordningen” finnas med.
                Vid årsmötet serveras kaffe, te och smörgås. Alf ansvarar.
                Sture ansvarar för öppning och stängning av lokalen.

§ 149  Artikel i Ljungsbronytt
           Föreningen kommer att ha en artikel i lokalbladet Ljungsbronytt. Kostnad
500:-.

§ 150 Övriga frågor

A.  Inköp
                Styrelsen beslutade att köpa in ett exemplar av boken
                Le Guide Routier de l´Europe
                Cistercienne
                Av Bernhard Peugniz

          B.  Utflykterna 13 05 04 till Lids kyrka och Nyköpingshus
                Samling vid Fattigstugan 7.45 för avfärd 8.00.
                Guidning i Lids kyrka 10.30-12.00.
                Guidning i Nyköpingshus 14.30-15.15/15.30. Däremellan förflyttning och
lunch.
                Maj bekräftar guidebokningen i Nyköpingshus.
                Lars lyfte frågan om föreningen skulle stå för guidekostnaderna. Med en
                medlemsavgift på 50:- skulle en sådan subventionering tära onödigt hårt på
kassan.
                Förslaget avslogs.

§ 151       Nästa möte
Förslag till datum för nästa styrelsemöte är 13 03 18, vid vilket föreningens nya

kassör Karin Johansson kan delta. Alf kommer att delta som adjungerad.
Lars bjuder på fika.

§ 152      Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.

2



Vid protokollet Justerare

…..................................... …..................................... ….....................................
Maj Thulin Lars Ladell Sture Lahrin
Mötessekreterare Ordförande
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