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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Datum: 2014-05-20
Plats: Fattigstugan

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

§ 53 Öppnande och dagordning
       Sture hälsade alla välkomna och dagordningen godkändes.

§54 Val av mötessekreterare och justerare
Till mötessekreterare utsågs Margareta Risarp och till justerare Maj Thulin.

§55 Protokoll från styrelsemötet 140317
Efter en justering i § 42 med rätt årtal, godkändes det och lades till handlingarna.

§56 Ekonomisk rapport
Ekonomisk rapport för 2014           Bilaga 1

§57 Rapporter

A. Föreningsmöten sedan föregående styrelsemöte.
Det har hållits möten enligt program.

B. Gåva av Anna-Maria Lilljebjörn.
Anna-Maria Lilljebjörn har till minne av Per Gustavi skänkt 500:- till
föreningen. Tackkort är skickat.

C. Möte inom Vreta kloster turism
Sture har varit på deras årsmöte. De har ändrat stadgar till att bli en
företagarförening. Det ska arbetas med föreningar och turism även i
fortsättningen.

D. Möte i Berg 1 april med kommun, kanalbolag och lokala aktörer.
Meningen är att vi ska öka samverkan med varandras verksamheter. Nytt för i
år är Loppis som anordnas på onsdagar vid kanalen. Vi får hoppas att de som
kommer till den även gör ett besök till kyrkan och guidas. Turistbyrån öppnar
den 16 juni nere vid kanaldammen, där vårt material kommer att finnas.

§58 Guidning

A. Årets guidning hittills
Hittills har det varit 6st guidningar.

B. Bokningar framåt och onsdagsguidningar
Den 13 juni kommer en grupp på 8 personer och 18 juli kommer 30 tyskar.
Färre gruppguidningar hittills.
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C. Försörjning av guider.
Märta får ta kontakt med den personen som ville guida. Viktigt att man är
medveten om att det är ideellt man gör det.

§59 Dramatiserade vandringar, Klosterdagen och Östgötadagarna.

A. Godkändes inköp av ytterligare en röstförstärkare för ca 800:-. Två är redan
inköpta.

B. Till Klosterdagen blir det vandringar. Men hur medverkan blir i högmässan är
oklart, eftersom Britta som förut varit engagerad i detta har semester då. En
fråga som togs upp var om ändring av datum, men det blir svårt eftersom datum
redan finns på flera informationsblad.

C. Östgötadagarna, som äger rum 6 och 7 september, jobbar Alf med. De kommer
att ha ett uppstartsmöte i juni. Kyrkorådet i Vreta gjorde en resa till Italien i
maj. Några av de italienare de träffade kommer till Sverige 4-8 september. På
söndagens vandring kl 13:00 är de välkomna att delta.

§60 Skolverksamheten

Årskurs 5 har besökt kyrkan. Märta, Alf, Sture och Lasse E var med och jobbade
vid deras besök. 6-åringar har också varit på besök. I juni kommer det 5-åringar

     och då är Alf och Sture med.
     Årskurs 3 jobbar Karin, Maj och Inga med.

§61 Forskningsfrågor

A. Stenkilska gravkoret
Det finns ett protokoll från mötet som ägde rum den 10 april. Inte hänt så
mycket efter det. Väntar på svar från Marcus Lindberg.

B. Medeltida brev
Lars har åtta personer som är intresserade av att ingå i en studiegrupp till hösten,
där man ska tyda medeltida skrifter.

§62 Trädgårds- och stugfrågor

A. Sommarens gräsklippning
Lars Tykesson kan av hälsoskäl inte fortsätta att klippa. Beslutades att Anders
gör en lista och mailar ut till dem som kan ställa upp. Klippning blir 2 veckor i
följd/person.
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B. Portalen
Portalen ska så småningom komma på plats.

C. Planer för och skötsel av örtagården
Gruppen som jobbar med örtagården är för liten, det behöver komma till flera.
Den som klipper gräset kollar även om det behöver vattnas i örtagården.

D. Höststädning
Höststädningen äger preliminärt rum 8 november kl 10:00.

E. Nycklar
Sture ordnar 5 nya nycklar till Fattigstugan. Margareta har hand om
kvittenslistan.

F. Brev om mätarställning
Ett brev från Tekniska Verken angående mätarställning på vatten, ställd till
Vreta klosters församling har lagts i vår brevlåda. Arne kollar upp detta.

§63 Inbjudningar

A. Vi har fått en inbjudan från Roma kloster som firar 850 år. Vill man åka så får
var och en anmäla sig och själv stå för kostnaden.

§64 Bok- och skriftfrågor

A. Östergötlands bokmässa 20 september
Föreningen har anmält sig. Deltagaravgiften är 200 kr. Det är 55 anmälda
hittills.
13 juni ska det vara ett nytt möte.

B. Förändringar i Riksantikvarieämbetets nätbokhandel
Böcker reas ut och priser dumpas. Föreningen har fått en fråga om vi vill
köpa in. Föreningen avböjer.

C. Översyn av prissättningen för föreningens skrifter
Be Alf sälja en låda av boken ” Fokus” och 10 exemplar av ” Britta-boken” till
kyrkan. Priset på ”Britta-boken” skall vara oförändrat 90:- och samma pris på
hemsidan.

D. Skriften Klosterliv i Vreta
Det finns 93exemplar kvar av ” Klosterliv i Vreta”. En arbetsgrupp jobbar med
den och i oktober räknar man med att styrelsen kan få titta på det. Efter det ska
materialet vidare till Bulle. Ett nytryck kommer att innebära högre kostnader för
häftet.

E. Föreningens skrifter i allmänhet – ev. ytterligare behov
För tillfället inget behov av fler, räcker sommar och höst. Ses över till nästa år,
skriften ”Vreta kloster / kyrka och klosterruin”. Ev. starta en grupp till hösten
som kollar upp lite till en ny skrift, titta lite vad andra kloster har, kolla i böcker
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som redan finns. Kanske skulle vara något mellan skrifterna ”Klosterliv” och
”Fokus Vreta kloster”.
Broschyren ”Vreta kloster” behöver översättas till flera språk förhoppningsvis
redan till nästa sommar.

F. Brev från Akademibokhandeln
Detta brev handlade om namnbyte och adressändring och hur man ska hantera
fakturor som leverantör.

§65 Höstens verksamhet
Denna paragraf bordlades till nästa möte som är den 27/8.

§66 Medlemssituation och medlemsvärvning
Ett antal medlemmar har fortfarande inte betalat medlemsavgift för 2014. Sture

                skriver ett brev som Margareta skickar ut. I brevet meddelas att man inte får någon
                mer medlemsinformation om man ej betalar in avgift.
                Punkten  ”Medlemsvärvning” bordlades till nästa möte.

§67 Informationsfrågor

A. Hemsidan allmänt
Allt ok på hemsidan.

B. Föreningens informationsblad
Informationsblad har lämnats till Vreta turism, som lagts i deras mapp.

C. Övrig marknadsföring
I  kommunens ”På gång” står våra aktiviteter med, även i Corren, på
anslagstavlor och i turistbyrån.

D. Släkttavlor för kungaätter
Lars L. och Birgitta A. har arbetat med släkttavlor till museet. Kostnaden för
arbetet på Jenå Reklam, blev 250:- och den beslutade styrelsen att föreningen
står för. Stort tack till Lars och Birgitta.

E. Nästa medlemsutskick - innehåll och tidpunkt
Information ska gå ut före sommaren om att träffar är var 4:e vecka. Första
mötet kommer att vara den 10 september.

§68 Genomgång av åtgärdspunkter

Referens Ämne Kommentar Ansvarig
§2013/91C Guidehögtalare Åtgärdat Sture
§2013/94C Trädgårdsportal Anders
§2013/94D Trädgården på hemsidan Anders
§2013/95B Skolverksamheten på hemsidan Åtgärdat Sture
§2013/114B Stenkilska gravkoret på hemsidan Åtgärdat Sture
§2014/31D Bilder från Braskspelet till hemsidan Åtgärdat Sture
§2014/38 Föreningens nycklar Kopiera 5 st nya Sture
§2014/41B Stugvärd Åtgärdat Sture
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§2014/41B Nätverkskontakter / Birgitta A Åtgärdat Sture
§2014/43B Tackkort till Eva Ringborg Åtgärdat Arne
§2014/48A Medlemsregister Kvarstår Styrelsen
§2014/48B Vreta kloster turism Åtgärdat Sture

§69 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§70 Nästa möte
Nästa möte äger rum 2014-08-27 kl 19:00. Arne bjuder på fika.

§71 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Tack till Maj för gott fika.

Vid protokollet Justerare

Margareta Risarp Maj Thulin                             Sture Lahrin
Mötessekreterare       Ordförande


