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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Tid: 2015-11-11 i Fattigstugan

Närvarande:
Sture Lahrin, Maj Thulin, Margareta Risarp, Arne Karlsson, Anders Ekström
(fr.o.m. §144) och Lars Ladell.

§ 134 Öppnande/Dagordning:
Ordförande hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes efter en mindre komplettering.

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

§ 136 Föregående protokoll:
Protokollet från mötet 2015-10-06 godkändes.

§ 137 Ekonomisk rapport och medlemsläge:
Föreningens ekonomi är god, se bifogad balans- och resultatrapport. Bilaga 1
Föreningen har nu 63 medlemmar som betalat för 2015.

§ 138 Rapporter
A. Höstträff 14 oktober
Detta möte med de som deltagit i utåtriktad verksamhet, t.ex. värdskap, guidning
och teater, samlade 17 personer inklusive Sverker Linge från församlingen. Vi
diskuterade bl.a. den lyckade Klosterdagen. Margareta R hade ordnat med gott
och uppskattat fika.
B. Föreningsmöte 4 november
Sture L, Elisabeth L och Arne L berättade och visade bilder från klostermötet i
Polen. Därefter vidtog ett quiz baserat på en ny bok om kyrkans föremål. Det
var 12 personer närvarande.
C. Höststädning 7 november
I vackert höstväder träffades 12 medlemmar i Fattigstugans trädgård för höstens
bestyr ute och inne. Efteråt bjöd föreningen på grillad korv och fika.

§ 139 Guidning 2015
A. Årets guideverksamhet
Se §122A 2015. I övrigt inget nytt.
B. Återstående guidningar
Mangrant, församlingens program för daglediga män, ska komma till Vreta. En
betalande grupp återstår också.
C. Inför guidningssäsongen 2016
Det konstaterades att det på sikt behövs fler guider. Se också §128B 2015.

§ 140 Stenkilska gravkoret
A. Åtgärder enligt föregående möte
Sture L har skrivit ett utkast till brev som ska gå till Länsantikvarien och till
Kyrkorådet. Brevet handlar om hur man ställer sig till en gravöppning i
Stenkilska gravkoret. Arbetet med brevet ska fortsätta.
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B. Inför föreningsmötet 18 november
Sture L har bokat videoprojektor. Margareta R köper fikabröd mm.

§ 141 Bok- och skriftfrågor
A. Skriften Klosterliv i Vreta
Korrekturet har idag 2015-11-11 godkänts och skriften går nu till tryckning.
Bulle D sköter kontakterna med tryckeriet.
B. Möte 25 november med Föreningen Östergötlands bokmässa
Beslutades att föreningen inte deltar.

§ 142 Skolverksamhet
För att underlätta för klass 3 att delta i föreningens skolverksamhet har det
föreslagits att det ska finnas beställd buss för transporter. Beslutades att
Sture L ska höra med Britta O om kyrkan kan stå för dessa transporter. Det
avser nästa år.

§ 143 Församlingens cancergala den 15 november
Sture L och Maj T ställer upp i Folkets Park för försäljning av föreningens
skrifter. Galan får 25% av intäkterna.

§ 144 Trädgårds- och stugfrågor
A. Rapport från trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen planerar ett möte om två veckor.
B. Inför vintersäsongen
Inget nytt.

§ 145 Planering av julavslutning 2015
Ett enkelt föreningsmöte, onsdagen 16 december, utan föredrag eller annat
inslag. Vi träffas för gemytlig samvaro och föreningen bjuder på risgrynsgröt,
smörgås och kaffe med tilltugg.

§ 146 Planering av vårsäsongen 2016
A. Föreningsmöten
Preliminärt program: 3 februari redovisar studiegruppen Medeltidsbrev sin
tolkning och översättning av ett intressant Vretabrev från 1462. 2 mars berättar
studiegruppen Les Sept om vad man lärt om systrarna i Vadstena och deras
verksamhet. 13 april blir det en kväll om medeltida trädgård med trädgårds-
gruppen. 16 april blir det traditionell vårstädning vid Fattigstugan.
B. Årsmöte 2016
Årsmötet hålls 16 mars. Anders sonderar möjligheterna till musikalisk
underhållning.

§ 147 Informationsfrågor
A. Hemsidan
Uppdateras med de programpunkter som redovisas ovan.
B. Nästa medlemsutskick
Bör skickas ut vid månadsskiftet 1 december.
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§ 148 Åtgärdspunkter

Referens Ämne Kommentar Ansvarig
§2013/94D Trädgården på hemsidan Anders
§2015/86C Guidning i historiska miljöer Sture
§2015/142 Buss skola-kyrka för åk 3 Sture

§ 149 Övriga frågor
Inga frågor.

§ 150 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir onsdag 13 januari 2016 kl 18.30 i Fattigstugan. Lars L
är kaffeansvarig.

§ 151 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack
Arne K för gott fika.

Vid protokollet Justeras

Lars Ladell Arne Karlsson Sture Lahrin
mötessekreterare ordförande


