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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Tid: 2015-04-28 i Fattigstugan

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

§ 63 Öppnande/Dagordning:
Ordförande hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes efter ett par mindre kompletteringar.

§ 64 Val av mötessekreterare och justeringsperson:
Till mötessekreterare utsågs Lars Ladell och till protokolljusterare Arne
Karlsson.

§ 65 Föregående protokoll:
Protokollet från mötet 2015-03-30 godkändes.

§ 66 Ekonomisk rapport och medlemsläge:
Föreningens ekonomi är god, se bifogad balans- och resultatrapport. Bilaga 1
Länsförsäkringar ska återbetala 334 kr till föreningen. Föreningen har nu 42
medlemmar som betalat för 2015. Margareta R skickar ut påminnelse till
tidigare medlemmar som ännu inte betalat.

§ 67 Rapporter
A. Vårstädningen
Fattigstugans kök och trädgård städades 18 april 2015 i fint vårväder av 12
medlemmar. Till kaffet fick vi besök av en grupp om 7 personer från kloster-
föreningen i Vårfruberga som också fått en guidning i kyrka och klosterruin. De
båda föreningarna utbytte erfarenheter och information.
B. Kommunal satsning vid Bergs slussar
Sture L konstaterade att vår förenings plats i satsningen är mycket blygsam
medan andra fått stor plats.
C. Studien Klosterhuset/Stenhuset
Vi har inte fått besked om när utredningen ska presenteras men ryktet säger 28
maj i Stockholm. Om det då finns möjlighet och intresse så avser klosterföre-
ningen att ordna en resa dit. Information till medlemmarna skickas ut så snart
klarhet råder.
D. Verksamhet för femteklassare
Verksamheten pågår för fullt.
E. Nytt från Askeby
Klosterföreningen i Askeby har fått ny ordförande: Ingegerd Nordh.

§ 68 Vårens fortsatta mötesverksamhet
Det blir en kyrkogårdsvandring i Vreta den 3 juni med Arne K. Vi ska också
presentera resultaten från förstudien av Stenkilska gravkoret men av tidsskäl får
det bli först i höst.

§ 69 Guidning 2015
A. Möte med guider
Märta K har kallat alla guider till möte 29 april.
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B. Årets guideverksamhet
Bara två grupper är än så länge anmälda för guidning.

§ 70 Representation på förbundets generalförsamling i Clairvaux
Birgitta A var erbjuden att resa men har tackat nej. Styrelsen har ingen annan
att skicka. Vi ber Birgitta A att ordna med en fullmakt till klosterföreningen i
Sko att företräda oss. De anslagna pengarna sparas till nästa år.

§ 71 Östgötadagarna
Vi är anmälda att delta. Ett erbjudande att annonsera i dagstidningarna avslogs.

§ 72 Forskningsverksamhet
A. Stenkilska gravkoret
Vi har nu fått rapporten från undersökning med metelldetektor. Därmed är hela
förstudien genomförd och rapporterad. De ben som togs bort från gravarna på
1920-talet och som finns i Lund skulle kunna undersökas närmare med moderna
metoder. Sture L tar en diskussion med Markus Lindberg om hur och när detta
kan göras. Först därefter bör den stora gruppen, forskare och andra, mötas.
B. Medeltida brev
En preliminär översättning till svenska finns nu klar men arbetet att putsa texten
fortsätter till hösten.

§ 73 Planering av klosterdagen
Frågan uppskjuts till nästa styrelsemöte.

§ 74 Trädgårds- och stugfrågor
A. Restaurering av kyrkogårdsmuren
Muren är nu återställd och klar och skadorna på Fattigstugans gräsmatta isådda.
B. Rapport från trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen om 5 personer har haft möte. Man har skrivit en detaljerad
växtförteckning. Portalen är under uppförande. Trädgårdsgruppen får själva
välja vad som ska stå på skylten.
C. Örtagården
Trädgårdsgruppen klarar inte själva att vattna och sköta örtagården hela
sommaren. Anders E skickar ut en lista till styrelsen för att få anmälningar
om att hjälpa till.
D. Gräsklippning
Sture L kontaktar Leif Beling som erbjudit sig att klippa gräs.

§ 75 Bok- och skriftfrågor
A. Skriften Klosterliv i Vreta
Vi har ansökt hos Claes och Greta Lagerfelts stiftelse om tryckbidrag. Besked
på denna ansökan kommer i juni 2015.
B. Östergötlands bokmässa
Vi kommer att dela bord med Askeby klosterförening. Bordet kommer att
stå i bibliotekets mittgång.
C. Tillskott till vårt bibliotek
Den grupp från Vårfruberga kloster som besökte oss 18 april skänkte vår
klosterförening några skrifter som nu placeras i vårt bibliotek:

 Boken ”Medeltida klosterliv på Fogdön – rapport från ett symposium
om Fogdö och Vårfruberga kloster i augusti 2012”

 Skriften ”Älskade döttrar på Fogdön”
 Skriften ”Fogdöns pilgrimsled”
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D. Övriga skriftfrågor
Margareta R har hämtat tillbaka 3 ex av boken Fokus Vreta kloster från
Akademibokhandeln i Linköping och lämnat en faktura på 2 ex av boken.

§ 76 Informationsfrågor
A. Hemsidan
Inget nytt.
B. Informationsblad
Ett informationsblad ska vara klart 9 maj i 1750 ex. Anders E visade några
exempel och styrelsen valde ett blad i A4-storlek.
C. Artikel i Kyrkbacken
Sture L skriver om föreningens aktuella program.
D. Nytt medlemsutskick
Sture L ska snart skriva medlemsinfo och skicka till medlemmarna. Ska kanske
innehålla information om resa till Stockholm, se ovan.
E. Vretaklosterbygdens företagarförening
Kallelse till möte om kollektivtrafik har kommit. Vi deltar inte.
F. Infoansvarig inom vår förening
Styrelsen anser det vore bra med en sådan. Vi avvaktar med beslut.

§ 77 Åtgärdspunkter

Referens Ämne Kommentar Ansvarig
§2013/94C Trädgårdsportal Anders
§2013/94D Trädgården på hemsidan Anders
§2014/95A Facebook Styrelsen
§2014/48A Skriften Klosterliv i Vreta Lars
§2014/139C Informationstavlor,

infoblad
Anders

§ 78 Övriga frågor
A. Förfrågan från Sko om nunnedräkt
Sture L ber Elisabeth Land kontakta klostervännerna i Sko för lämplig åtgärd.
B. Förfrågan om journalistbesök i Vreta 18 maj
Märta K har tagit kontakt med besöksgruppen. Bra marknadsföring för
vår förening som vi kan bjuda på.

§ 79 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir måndag 15 juni 2015 kl 18.30 i Fattigstugan. Lars L
är kaffeansvarig.

§ 80 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack
Margareta R för gott fika.

Vid protokollet Justeras

Lars Ladell Arne Karlsson Sture Lahrin
mötessekreterare ordförande


