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Föreningen Klosterliv i Vreta

Protokoll fört vid styrelsemöte 2016 01 13 i Fattigstugan

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

§ 1 Öppnande och dagordning
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Val av mötessekreterare och justeringsperson
Till mötessekreterare valdes Maj Thulin och till justeringsperson
Lars Ladell.

§ 3 Protokoll från styrelsemötet 2015 11 11
Programmet angående medlemsregistrering har vissa svagheter. Vid årsskiften
blir antalet medlemmar från föregående år oklart.
Protokollet godkändes.

§ 4 Ekonomisk rapport för 2015 inklusive medlemsläget vid årsskiftet
Ekonomisk rapport för 2015 tas upp under 6B.
Medlemsantalet vid årsskiftet 2015-16 var 64 personer.

§ 5A Rapport från föreningsmötet 18 november
Markus Lindberg, Slotts- och domkyrkomuseet och Pär Karlsson,
Arkeologerna, Statens historiska museer  höll ett  mycket intressant föredrag
om markradar- och metalldetektorundersökingen av Stenkilska gravkoret.
14 medlemmar deltog.

     B Program för tredjeklassare
Önskemål från Maj att kyrkan kan bistå med busstransport av eleverna till och
från kyrkan. Sture har pratat med komminister Britta Olinder. En sådan utgift
är inte budgeterad, men hon ska föra frågan vidare.
Maj lämnar sitt uppdrag 2016 på grund av annat åtagande. Karin Johansson
fortsätter med hjälp av Margareta Risarp.

     C Församlingens cancergala
Föreningen sålde skrifter för blygsamma 80 kr, varav 20 kr gick till cancer-
fonden. Försäljningen var inte det viktigaste utan för föreningen att synas.

     D Julavslutningen 16 december
17 medlemmar bjöds på risgrynsgröt, smörgås, kaffe och kaka. Det fanns inget
arrangerat program, men Kristina Ladell, Lars Ladell och Märta Karlsson
bidrog med egna  inslag.

      E Östergötlands bokmässa
Föreningen Östergötlands bokmässa hade en önskan om att föreningen skulle
upplösas, men det gick inte efter krav från Linköpings stadsbibliotek.
Föreningen lever vidare och det finns redan nu program för våren och även
något i höst. Föreningen Klosterliv i Vreta fortsätter att vara medlem under
2016. Medlemsavgiften är 250 kr.
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      F Uppföljning av symposiet i Polen
Deltagarna från Sverige skrev en julhälsning på fyra språk till värdarna för
symposiet. Detta orsakade en kedjereaktion och många julhälsningar
skickades.

     G Information från Vretaklosterbygdens föreläsningsförening
26 januari hålls en arkeologisk föreläsning på Ljungsbro bibliotek om "Gropen
i gatan", utgrävningen på Hospitalstorget.
19 april 18.00 håller Sture föredrag om projektet kring Stenkilska gravkoret.

      H Europeiska Förbundets Generalkapitel
Generalkapitlet äger rum 23 april i Bronnbach.
Föreningen Klosterliv i Vreta deltar inte.

§ 6 Planering inför årsmötet 2016
       A Årsmötet äger rum 16 mars i Fattigstugan.
       B Bokslut och revision

Kassören redogjorde för balans- och resultatrapporterna. Bilaga 1
I verksamhetsberättelsen ska det framgå att föreningen har en kostnad, som
ännu inte är fakturerad. Kassören informerar revisorerna om detta.

       C Verksamhetsberättelse för 2015
Sture skriver ett förslag till verksamhetsberättelse.

       D Verksamhetsplan för 2016
Sture skriver ett underlag till verksamhetsplan.

       E Budget för 2016
Kassören gör ett budgetunderlag. Där ska även tryckningskostnad av
"Klosterliv i Vreta" finnas med.

       F Styrelsens förslag till medlemsavgift 2017
Styrelsens förslag till årsmötet är oförändrad medlemsavgift, alltså 50 kr.

       G Program utöver årsmötesförhandlingar
Karin Alinder med Stjärnorps Blockflöjtsensemble är tillfrågad, om de vill
spela. Deras program för våren är ännu inte klart, så Karin återkommer.

       H Praktiska frågor inför årsmötet
Styrelsen ansvarar för förtäring.
Sture kontaktar valberedningen och ger dem medlemslistan.

§ 7 Guidningsfrågor inför säsongen 2016
Guidemöten
Märta  föreslår fyra vårträffar med utbildning på onsdagar:
24.2, 30.3, 6.4 och 20.4. Märta återkommer med innehåll.
Guideavgift per vuxen är 40 kr.

§ 8 Dramaverksamhet 2016
Dramagruppen är  igång. De återkommer med information.

§ 9 Forsknings- och studieverksamhet 2016
      A Markus Lindberg har fått anslag till att undersöka ben från Stenkilska

gravkoret.
Sture har skrivit brevförslag i ärendet till länsantikvarie och kyrkoråd.
Breven ska dateras, eftersom de ska registreras och arkiveras.
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      B Studieverksamhet
Studiecirklar fortsätter på initiativ av medlemmar.

§ 10 Trädgårds- och stugfrågor
Trädgårdsgruppen hade ett möte 15 11 25. Nästa möte äger rum 16 02 03
kl 19.00 hos Märta.
Föreningsmöten+vårstädning se under "Planering av föreningsmöten 2016" A.

§ 11 Bok- och skiftfrågor
      A Skriften Klosterliv i Vreta - Dagsläget

Tryckningsprocessen drar tyvärr ut på tiden.
      B Vretabibeln

Lars har satt samman en liten skrift om "Vretabibeln", som innehåller
fragment från en medeltida bibel från Vreta kloster. Skriften finns nu i
föreningens bibliotek.

      C Övriga skriftfrågor
Ingen övrig skriftfråga.

§ 12 Planering av föreningsmöten 2016
A Våren

10.2 Medeltida brev presenteras. Lars beställer projektor och ansvarar för duk.
2.3 Les Six ansvarar för innehållet. Gruppen önskar hjälp med annonsering
både internt och externt.
Lars skickar föreningens mall till Birgitta Alinder, där gruppen får
presentera innehållet. Affischen sänds med e-post/brev till våra
medlemmar och anslås på biblioteket i Ljungsbro och kanske även i
Linköping. Den sänds även som inbjudan till Askeby.
Gruppen vill även att det bjuds på kaffe och kaka. Kristina Ladell har
erbjudit sig att baka. Kaffekokning och dukning ansvarar Sture, Arne,
Märta och Maj för. Lars ordnar projektor och duk även till detta möte.
13.4 Trädgårdsgruppen ansvarar.
16.4 Vårstädning.Trädgårdsgruppen ansvarar.
Maj månad Avslutningsmöte.

        B Hösten
Bordlades.

§ 13 Informationsfrågor
A Eventuella uppdateringar på hemsidan

Lars uppdaterar hemsidan.
        B Nästa medlemsutskick - innehåll och tidpunkt

- Information om Vretaklosterbygdens föreläsningsförening (se ovan §5 G).
   Sture sänder information om föreläsningen "Gropen i Gatan" via e-post/brev
   och information om föreningsmötet 10.2.
- Lars gör en affisch med inbjudan till "Medeltida brev" 10.2, som han sänder
   till Sture.
- Senast 16.2 ska kallelse till årsmötet ut.
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§ 14 Åtgärdspunkter

_____________________________________________________________
Referens Ämne     Kommentar Ansvarig
§2013/94D Trädgården på hemsidan       Bordlades Anders__
§2015/86C Guidning i historiska miljöer Sture undersöker. Sture___
§2015/142_ Buss skola-kyrka åk 3            Avvaktar svar______ Sture___

§15 Övriga frågor
Behov av inköp av ny brevlåda med lås. Margareta köper in, Arne sätter upp.

§16 Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum måndag 22.2 kl 18.30.
Maggan är fikaansvarig.

§ 17 Avslutning
Stort tack till konditor Kristina för gott fika och till servitör Lars för service.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeringsperson Ordförande

Maj Thulin Lars Ladell Sture Lahrin


