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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta 

Datum: 2013-11-13 

Plats: Fattigstugan 

Närvarande: Sture Lahrin, Maj Thulin, Arne Karlsson, Lars Ladell och Anders Ekström 

Frånvarande: Karin Johansson 

 

§ 85. Öppnande och Dagordning 

Sture hälsade alla välkomna. Karin hade anmält förhinder. Den föreslagna dagordningen 

godkändes med tillägg 81 B - Enkät Östgötadagarna och 101 A – Aktionspunkter. 

 

§ 86. Val av mötessekreterare och justerare 

Till mötessekreterare utsågs Anders Ekström och till protokolljusterare Maj Thulin. 

 

§ 87. Protokoll från styrelsemöte 2013-10-14 

Protokollet godkändes. 

 

§ 88. Ekonomisk rapport 

Ekonomin är fortsatt god. Några ytterligare utgifter tillkommer under slutet av året. 

(bilaga 1)  

 

§ 89. Rapporter 

A. Föreningsmöten har genomförts enligt plan. 

B. Resultat av enkät från Östgötadagarna redovisades. 

 

§ 90. Braskmiddag 

Braskjubiléet avslutas med en gemensam middag för alla deltagande organisationer. 

Beslutades att bjuda Alf Karlsson på middagen som tack för hans arbete med Braskspelet. 

Sture representerar föreningen på egen bekostnad. 

 

§ 91. Guideverksamheten 

A. Avslutningsmöte för guideverksamheten har hållits den 30 oktober. 14 personer deltog. 

B. Nästa års säsong. Beslutades att veckoguidningarna sommaren 2014 ska var på onsdagar 

vecka 26 (25/6) till och med vecka 34 (20/8). 

C. Styrelsen är positiv till inköp av en bärbar guidehögtalare. Underlag och konkret förslag 

behövs innan beslut kan tas. (AP) 
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§ 92. Stadgerevision 

A. Stadgegruppen har arbetat fram ett förslag till nya stadgar. Beslutades att förslaget ska 

presenteras på julavslutningen 4 december och att alla medlemmar därefter har 

möjlighet att komma med synpunkter på stadgarna fram till och med föreningsmötet 15 

januari. 

 

§ 93. Höstens återstående föreningsmöten 

A. 20 november, beslutande föreningsmöte och studiecirkel. Kallelse skickad. Planering 

gjord. 

B. 4 december, julavslutning. Planering gjordes på mötet. 

 

§ 94. Stug- och trädgårdsfrågor 

A. Arne sköter värme m.m. i Fattigstugan tillsvidare. Cirkulationspumpen är lagad. 

B. Höststädning i trädgården och inomhus gjordes 9 november. 14 personer deltog. 

C. Den tillfälliga portalen till trädgården får stå kvar över vintern. Den kommer att ersättas 

av en permanent portal i vår. (AP) 

D. Material om trädgården till hemsidan kommer att göras under vintern. (AP) 

 

§ 95. Skolverksamheten 

A. Skolverksamheten pågår fortfarande. Tre klasser återstår.  

B. Material till hemsidan håller på att tas fram. (AP) 

 

§ 96. Stenmuseet 

A. Församlingen har avsatt pengar för ett inglasat besöksrum till stenmuseet. Ytterligare 

bidrag ska sökas under 2014. Planen är att genomföra det hela 2015. 

Föreningen bör under 2014 jobba vidare med hur själva materialet ska visas och 

presenteras. 

 

§ 97. Stenkilska gravkoret 

A. Berit Wallenbergs stiftelse har beviljat 38 000 kr i bidrag. (bilaga 2) 

Alla tre utförarinstanserna vill göra sitt jobb men i mindre omfattning. De vill börja i år. 

Kyrkorådet har godkänt upplägget. 

Sture går vidare med förberedelser. Arne undersöker vilka arkiv församlingen har som 

kan innehålla material av intresse. 

 

§ 98. Planering för 2014 

A. Vårens föreningsmöten. En grov planering av vårens möten gjordes. Onsdagar udda 

veckor med start 15 januari. Totalt 9 gånger. 
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 15 januari – Uppstartsmöte, genomgång av program, diskussion om stadgeförslag 

mm 

 26 februari - Beslutande föreningsmöte angående stadgar kombinerat med 

studiecirkel 

 12 mars - Årsmöte 

 Lördag 10/5 – Studiebesök i Vadstena, våravslutning 

Förslag på ytterligare program: 

 2 ytterligare tillfällen med studie av Vadstenaboken 

 Les Six och Palle ansvarar för ett möte 

 Genomgång av guidematerial, Birgitta Alinder? 

 Lars berättar om sitt arbete med medeltida brev m.m. 

 Trädgårdstema – planer för året, Hur välja växter? 

B. Alf Karlssons förslag till dramatiserade vandringar diskuterades. 

C. Beslutades att flytta klosterdagen till 24 augusti. Beslut om deltagande i Östgötadagarna 

görs senare. 

D. Någon ytterligare utflykt än studiebesöket i Vadstena är inte planerad. 

 

§ 99. Framtidsfrågor och framtidsplanering 

A. Lars kommer att berätta om sitt arbete med en samanställning av medeltida brev på ett 

föreningsmöte under våren. 

B. Medlemssituationen. 58 medlemmar. Eventuellt är några nya medlemmar på väg.  

Diskussion om hur föreningsmöten och verksamheten ska/kan bedrivas i framtiden för 

att få fler aktiva medlemmar.  

 

§ 100. Informationsfrågor 

A. En annons/skylt till informationstavlorna vid Hemköp och Blåsvädret är klar. (bilaga 3) 

B. Inga större förändringar av hemsidan år planerade. Material om arbetet med Stenkilska 

gravkoret kommer att läggas upp. 

C. Nästa medlemsutskick kommer att göras före jul och innehålla information om vårens 

program samt förslaget till stadgeändring. 

 

§ 101. Övriga frågor 

A. Beslutades att komplettera protokollet med en lista på utestående aktionspunkter. 

 

§ 102. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir 16 december kl. 19.00 i Fattigstugan. Anders fikaansvarig. 
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§ 103. Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat .  

Tack till Sture för gott fika. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Anders Ekström  Maj Thulin  Sture Lahrin 

mötessekreterare    ordförande 
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Att-Göra-Lista 

 
Aktionspunkt Vad Kommentar Ansvarig 

2013-11-13/91 C Beslutsunderlag guidehögtalare  Sture 

2013-11-13/94 C Permanent portal  Anders 

2013-11-13/94 D Material om trädgården till 

Hemsidan 

 Anders 

2013-11-13/95 B Material om skolverksamheten till 

Hemsidan 

 Sture 

    

    

 


