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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta 

Datum: 2015-03-03 

Plats: Fattigstugan 

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

Anders Ekström  

 

§ 19. Öppnande och Dagordning 

Sture hälsade alla välkomna. Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg  

33 C – Skänkta böcker, 36 A – Möbel, 36 B – Generalkapitlet 2015. 

 

§ 20. Val av mötessekreterare och justeringsperson 

Till mötessekreterare utsågs Anders Ekström och till protokolljusterare Margareta Risarp. 

 

§ 21. Protokoll från styrelsemöte 2015-01-12 

Protokollet godkändes. 

 

§ 22. Ekonomisk rapport inkl. aktuellt medlemsläge 

Resultat är idag ca -3 700 kr (bilaga 1). 2 nya medlemmar har tillkommit.  

 

§ 23. Rapporter och föreningens agerande till följd av dessa 

A. Turistmöte i Berg. Sture deltog i kommunens möte angående Bergs slussar. 

B. Upptaktsmöte inför Östgötadagarna 2015. Alf Karlson deltog från föreningen. Styrelsen 

diskuterade program för årets Östgötadagar.  

C. Möte i Föreningen Östergötlands Bokmässa. Sture rapporterade från mötet. Beslutades att 

föreningen ska vara medlem i Föreningen Östergötlands Bokmässa, medlemsavgift 250 kr. 

Beslutades att föreningen ska var med på bokmässan 2015 om möjligt tillsammans med 

Askeby, kostnad 1900 kr. Sture kontaktar Askeby. 

D. Vreta klosters församlings planerade presentbok. Sture berättade om planerna på en 

presentbok. 

E. Vreta kloster turism. Vreta klosterbygdens företagarförening Ek. förening som är det nya 

namnet på Vreta kloster Turism har haft stämma. Material till turistbroschyren ska 

lämnas senast 15 april. 

 

§ 24. Rapport från medlemsmötet med föredrag 21 januari 

Mötet inleddes med föredrag av Kjell O Lejon. Därefter var det beslutande medlemsmöte 

med val av valberedning.  

 



2015-03-25  2(4) 
 

§ 25. Rapport från föreningsmötet 25 februari 

Mötet ägnades åt studier av häftet ”Klostret i Vreta i Östergötland” under ledning av Birgitta 

Alinder. 

 

§ 26. Planering inför årsmötet 2015 

A. Bokslut och revisionsarbete. Några felaktigheter i redovisningen av resultat- och balans 

ska korrigeras innan årsmötet. 

B. Verksamhetsberättelse för 2014. Förslaget till verksamhetsberättelse gicks igenom.  

C. Verksamhetsplan för 2015. Förslaget till verksamhetsplan diskuterades. 

D. Budget för 2015. Budgetförslaget diskuterades och kompletterades. 

E. Styrelsens behandling av motion inlämnad av Birgitta Alinder. Motionen diskuterades. 

Beslutades att styrelsen ställer sig bakom motionen och kommer att yrka bifall på 

årsmötet. 

F. Program utöver årsmötesförhandlingar. Årsmötet inleds med att Cecilia Svensson 

berättar om sina pilgrimsvandringar. 

G. Praktiska frågor inför årsmötet. Sture kopierar upp handlingar. Samling kl. 18 för att 

förbereda fika. Sture handlar. 

 

§ 27. Vårens fortsatta mötesverksamhet 

Beslutades att skjuta på planeringen av vårens möten till nästa styrelsemöte. 

 

§ 28. Guidning 2015 

A. Allmän guidning (grupper och sommarguidning). Arne berättade om redan planerade 

guidningar. 

B. Temaguidningar före vecka 26 och efter v34. Arne kommer att göra guidning på 

kyrkogården vid två tillfällen. Den första gången den 3 juni är enbart för föreningen i 

samband med våravslutningen. Det andra guidningen som är för allmänheten kommer 

troligen att göras under vecka 25. 

C. Frågan om fikaverksamhet i samband med guidning. Frågan bordlades. 

 

§ 29. Frågan om klosterdag 2015 och i så fall vilket program 

Datum och program för klosterdagen diskuterades. Förslaget är en söndag i september då 

översättningen av det medeltida brevet kommer att presenteras. Sture samordnar med 

församlingen. 

 

§ 30. Dramaverksamhet 2015 och 2016 

Dramaverksamheten 2015 och 2016 diskuterades.  
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§ 31. Forskningsverksamhet 

A. Stenkilska gravkoret – Dagsläget och fortsatt agerande. Undersökning med 

metalldetektor gjordes 21 januari. Analysen och rapporten av undersökningen är 

försenad på grund av personliga skäl. Det förväntas bli klart under våren. 

B. Studiecirkel om medeltida brev – Dagsrapport. Lars berättade om hur långt gruppen 

kommit och om det fortsatta arbetet. 

 

§ 32. Trädgårds- och stugfrågor 

A. Vreta klosters församlings restaurering av kyrkogårdsmuren. Arbetet med muren 

närmast Fattigstugan inleds inom någon vecka. Alla rosor utmed muren är tillfälligt 

flyttade. 

B. Rapport från trädgårdsgruppen. Trädgårdsgruppen har haft två möten som ägnats åt 

dokumentation av växterna. Fröer till nya växter har köpts in. 

C. Vårstädning av trädgården – Planering. Vårstädning av Fattigstugan och trädgården samt 

eventuell återställning efter murrestaureringen kommer att ske lördag 18 april. Med 

start kl. 10. 

D. Örtagården 2015. Anders berättade om planerna för året. 

 

§ 33. Bok- och skriftfrågor 

A. Skriften Klosterliv i Vreta. Det fortsatta arbetet med skriften samt tryckning diskuterades. 

Planerna kommer med i förslagen till verksamhetsplan och budget. 

B. Övriga skriftärenden. Det fanns inga övriga skriftärenden. 

C. Skänkta böcker. Helena Söderberg och Alf Karlsson har skänkt böcker till föreningens 

bibliotek.  

 

§ 34. Informationsfrågor 

A. Hemsidan - arbetet p.g.a. programbyte jämte andra grundläggande frågor. Lars 

berättade om den lyckade konverteringen. 

B. Eventuella uppdateringar på hemsidan. Uppdatera information om guidningar. 

C. Nästa medlemsutskick – innehåll och tidpunkt. Nästa utskick sker efter årsmötet. 

 

§ 35. Genomgång av åtgärdspunkter 
Referens Ämne Kommentar Ansvarig 

§ 2013/94C Trädgårdsportal  Anders 

§ 2013/94D Trädgården på hemsidan  Anders 

§ 2014/95A Facebook  Styrelsen 
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§ 2014/48A Skriften ”Klosterliv i Vreta” Se § 2014/119A Lars 

§ 2014/118A Värmeinstruktion  Arne 

§ 2014/139C Informationstavlor och Infoblad  Anders 

§ 2015/11A Vårstädning av trädgården. Lämpligt datum. Åtgärdat Anders 

§ 2015/12A Bilagor till 3 protokoll Åtgärdat Margareta 

§ 2015/23C Kontakta Askeby om Bokmässan  Sture 

§ 2015/29 Datum för Klosterdagen  Sture 

 

§ 36. Övriga frågor 

A. Möbel. Beslutades ta emot en bokhylla av Alf Karlsson. 

B. Generalkapitlet 2015. Föreningens representation vid Generalkapitlet i Clairvaux 

diskuterades. Beslut sker på nästa styrelsemöte efter att årsmötet behandlat 

verksamhetsplan och budget. 

 

§ 37. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir 30 mars kl. 19.00 i Fattigstugan. Arne är fikaansvarig. 

 

§ 38. Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

Tack till Sture för gott fika. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Anders Ekström  Margareta Risarp Sture Lahrin 

mötessekreterare    ordförande 


