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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Datum: 2014-12-15
Plats: Fattigstugan

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

§ 127   Öppnande och dagordnig
            Ordförande hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.

Dagordningen godkändes med tillägget Vretaklosterföreningens föreläsningsförening
            § 124 i föregående protokoll.

§ 128   Val av mötessekreterare och justeringsperson
Till mötessekreterare utsågs Maj Thulin och till justeringsperson Arne Karlsson.

§ 129   Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2014-11-11 godkändes och lades till handlingarna.

§ 130   Ekonomisk rapport
        Föreningens ekonomi kommenterades. Ekonomin ligger på ca plus 7000.

Till protokollet bifogas balans- och resultatrapporterna. Bilaga 1

§ 131   Rapporter

A.  Seminariet i Vårdnäs 26 november
Seminariet arrangerades av Visit Östergötland, Östgötadagarna och Östgötamat. Det

             bestod av föredrag och workshops. 25 personer deltog. Från Klosterliv i Vreta deltog
             Sture, som redogjorde för seminariet.

B.  Besök av representant från Visit Linköping
Josefine Schön på Visit Linköping tog initiativ till ett möte med Klosterliv i Vreta.

             Sture Lahrin och Märta Karlsson mötte upp i Fattigstugan 10 december och
informerade om föreningens verksamhet.

§ 132    Guidning

       A.  Möte 12 november
2014-11-12 hölls sedvanligt tackmöte för aktörer i olika arrangemang som till

             exempel värdar, guider, skådespelare och sångare. Föreningen stod för
             kaffe/te och smörgås. 20 personer deltog.

B.  Guidesituationen inför nästa säsong
Föreningen genomför samma upplägg som tidigare år: onsdagsguidningar v 26-34

             och beställda guidningar.
             Det finns en önskan om kyrkogårdsguidningar. Arne ställer sig positiv till dessa. De
             bör ligga före sommarguidningarna, innan midsommar.

  En förfrågan om kyrkoguidningar under 2015 har hittills inkommit. De besökande
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önskar ha möjlighet att inta medhavd förtäring inomhus. Styrelsen ställer sig positiv
            till att Fattigstugan används.

§ 133   Dramatiseringar under 2015
Det finns visst intresse för att fortsätta med föreningens uppskattade dramatiseringar.

            Ett tänkbart tema är ”Starka kvinnor i historien”. Nästa medlemsutskick kommer
            att innehålla ett upprop om skrivare, aktörer, researchpersoner med flera.
            Helena Södergran har åtagit sig att vara sammanhållande.

§ 134   Forskningsverksamhet

       A.  Stenkilska gravkoret
Föreningen har ansökt om 38.000:-  från Berit Wallenbergs stiftelse. Av dessa har

             31 000:- utbetalats. Resterande 7 000 är beviljade för en analys med metalldetektor.
             Efter en utvärdering av förstudierna  presenteras resultaten för medlemmarna

alternativt för en större grupp beroende på vad som framkommer.

B.  Studiecirkel om medeltida brev
Studiecirkeln fortsätter i vår. Kerstin Bergman, kunnig i latin, bjuds in för hjälp med

             med att översätta latinsk text till nysvenska mot ersättning.

§ 135   Trädgårds-och stugfrågor

       A.  Skötsel av Fattigstugan under vintern
Arne tar på sig ansvaret för tillsyn av Fattigstugan. Det gäller främst värmehållningen

             men även eventuell snöskottning. Det är angeläget med en instruktion för hur värmen
             ska skötas, så de som nyttjar Fattigstugan känner sig bekväma med värmesystemet.
             Åtgärdspunkt §2014/118A.
             Sture kontaktar Elisabeth Land om hon är villig att se till Fattigstugan inomhus.
             Sture kontaktar Kerstin Tykesson angående krukväxterna.

B.  Trädgårdsgruppen
             Trädgårdsgruppen har haft ett första möte. Deltog gjorde Anders och Caroline
             Ekström, Margareta Risarp, Märta Karlsson och Maj Thulin.
             Information om trädgården och blomsterskyltar ska skrivas och upphöjda
             blomstersängar tillverkas. Ett nytt möte är inbokat.

§ 136   Bok- och skriftfrågor

       A.  Arkivering
Två protokoll finns att arkivera.

B.  Övriga skriftärenden
Inga ärenden föreligger.

§ 137 Höstens mötesverksamhet
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       A.  Föreningsmötet 26 november
Märta Karlsson berättade med inlevelse om ”Donationer och donatorer i Vreta”. Åtta
personer närvarade. Del av materialet läggs in i Guidehandboken.

B. Julavslutningen 10 december
Onsdagen 10 december var det dags för årets sista medlemsmöte i trevlig samvaro

            hemma hos Arne och Märta Karlsson. Arne visade familjens gårdsmuseum och Märta
            bjöd på god förtäring. Tolv personer deltog.

§ 138   Vårens mötesverksamhet

      A. Beslutande medlemsmöte 21 januari för val av valberedning och föredrag av
Kjell O. Lejon
Diskussion om val av valberedning. Två personer kan vara aktuella.
Professor Kjell O. Lejon talar om cisterciensernas historia och etablering i

   Skandinavien.
Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

  Inbjudan om mötet kommer i nästa medlemsutskick.

B.  Planering av årsmötet 2015
Preliminärt genomförs årsmötet 11 mars. Det förläggs till Stefansgården, om den är
ledig. Sture undersöker. Förslag på underhållning: Stjärnorps Blockflöjtsensembel.

  Anders undersöker. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

C.  Övriga föreningsmöten
             21.1 Valberedningsmöte + föredrag av Kjell O. Lejon
             11.3 preliminärt: årsmöte

Övriga förslag:
             Stenkilska gravkoret
             Guidning i historiska miljöer (några studerande ansvarar)
             Trädgården
             Trädgårdslördag

Kyrkogårdsvandring
             Klosterhuset, förmodligen i Stockholm. Föreningen ordnar eventuellt en resa dit
             Rapport från Generalkapitlet (i höst)
            OBS! Behov av idé till ett föreningsmöte i februari

§ 139   Informationsfrågor

       A.  Hemsidan
På hemsidan läggs aktuellt medlemsregister in strax före årsskiftet. Medlemsmöte

             21 januari och preliminärt årsmöte 11 mars förs in.

B.  Linköpings nya föreningsportal
Klosterliv i Vreta ansöker om att få bli registrerade som medlem i Linköpings

             nya föreningsportal. Sture och Maggan blir våra kontaktpersoner.

C.  Föreningens medverkan på infotavlorna i Vreta kloster
Det kostar 625:- per år att vara med.  Man förbinder sig att delta under två år.
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             Styrelsen beslutade att föreningen ska medverka 2015 och 2016.
       Informationsbladet ses över. Anders ansvarar.

D.  Nästa medlemsutskick
Nästa medlemsutskick måste sändas ut denna vecka.

             Lars sänder några rader till Sture om studiecirkeln kring medeltida brev.
             Anders sänder några rader angående trädgårdsgruppen.
             Birgitta Alinder tillfrågas om hon vill skriva något om Les Sept. Sture kontaktar
             henne.
             Sture sänder ut separat kallelse till valberedningsmötet och årsmötet.

§ 140   Genomgång av åtgärdspunkter
§2014/112 är klart. Övriga punkter kvarstår. Nya har tillkommit.

Referens Ämne Kommentar Ansvarig
§2013/94C Trädgårdsportal Anders
§2013/94D Trädgården på hemsidan Anders
§2014/95A Facebook Styrelsen
§2013/82B Skriften ”Klosterliv i Vreta” Se §2014/119A Lars
§2014/118A Värmeinstruktion Arne
§2014/135A Fattigstugan inomhus Elisabeth Land? Sture
§2014/135A Fattigstugan, pelargonier Kerstin Tykesson Sture
§2014/138C Föreningsmöte februari Vad kan vi erbjuda? Sture/Styrelsen
§2014/139C Informationstavlor Infoblad Anders

§ 141   Övriga frågor
       A.  Vretaklosterbygdens föreläsningsförening

Maggan har varit i kontakt med Vretaklosterbygdens föreläsningsserie för att se, om
             det är något för vår förening. Biblioteket ansvarar för verksamheten. Man tar tacksamt
             emot förslag på ämnen till föreläsningar. Programmet är klart för våren, men till
             hösten finns utrymme att komma med förslag.

§ 142   Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir 2015-01-12.

            Anders svarar för fikat.

§ 143   Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Stort tack

            till Lars för gott fika.

Vid protokollet: Justeras:

Maj Thulin Arne Karlsson Sture Lahrin
Mötessekreterare Ordförande


