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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Tid: 2016-02-22 i Fattigstugan

Närvarande:
Sture Lahrin, Maj Thulin, Arne Karlsson, Lars Ladell, Anders Ekström fr.o.m.§ 23 D
och Margareta Risarp.

§ 18 Öppnande och dagordning
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes efter några tillägg.

§ 19 Val av mötessekreterare och justeringsperson
Till mötessekreterare valdes Margareta Risarp och till justeringsperson
Maj Thulin.

§ 20 Protokoll från styrelsemötet 2016 01 13
Protokoll från förra mötet godkändes.

§ 21 Ekonomisk rapport för 2016 inkl. medlemsläget Bilaga 1
Ekonomirapporten lades till handlingarna.
Medlemsavgift för 2016 har betalats av 24 medlemmar.

§ 22 Rapporter och föreningens agerande till följd av dessa

A. Rapport från föreningsmötet 10 februari
Lars Ladell och hans studiegrupp presenterade sitt arbete med översättning av
medeltida brev. För de 17 personer som lyssnade var denna kväll både trevlig och
informativ.
Gruppen är färdig med sitt arbete, så nu är den stängd.
Stort tack till gruppen för ert arbete.
B. Information från Vretaklosterbygdens Föreläsningsförening
Den 26 januari talade arkeolog Emma Karlsson om ”Gropen i gatan”, från vår
förening var det 8 personer som var där. Nästa föredrag den 1 mars handlar om
”Dansbanor genom tiderna och dansens betydelse för hälsan” då Birgitta Lorefält är
föredragshållare. Den 15 mars är ”Släktforskning” tema och föreläsare expert Rolf
Eriksson .
C. 20-års jubileum
Birgitta Alinder har skickat brev till styrelsen om att fira föreningens 20-års jubileum
för Klosterliv.
Styrelsen är positiv till detta arrangemang. Vi ber att Birgitta berättar hur allt startade
och att hon tar fram ursprungliga medlemmar. Beslutades att det ska äga rum en
onsdag i höst som föreningsmöte och att vi bjuder på något.
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D. Inköp till Fattigstugan
Postlådan är inköpt av Margareta och uppsatt av Arne. En bordslampa är inköpt till
rummet på övervåningen och en ny dörrmatta till yttertrappan.

§ 23 Planering inför årsmötet 2016
A. Plats, program och praktiska frågor
Årsmötet äger rum i Stefansgården kl 19.00. Eventuella motioner mailas ut. Vi börjar
med att Stjärnorps blockflöjtsensemble underhåller oss med musik, historik och
kanske lite frågesport.
Därefter fikar vi med kaffe, te och smörgåsar som man själv breder. Efter det följer
årsmötet. Vi träffas kl 18.00 för att förbereda inför kvällen. Margareta gör inköp.
B. Bokslut och revision
Kassören gick igenom bokslut och överskott på 1465:95. Revisorerna fick
bokföringen i januari.
C. Styrelsens förslag till disposition av överskott
Styrelsens förslag är att överskottet går in i eget kapital.
D. Verksamhetsberättelse för 2015
Sture har skrivit en verksamhetsberättelse. Vi konstaterade att föreningen har gjort en
hel del under 2015.
E. Verksamhetsplan för 2016
Sture har gjort ett förslag till verksamhetsplan för 2016, som vi gick igenom.
F. Budget för 2016
Kassören har gjort ett förslag till budget för 2016, några tillägg gjordes.

§ 24 Föreningsmötet 2 mars
Gruppen Les Six ansvarar för innehållet denna kväll. Medlemmar i vår förening och
Askeby har fått inbjudan. Affischering är gjord vid ett flertal offentliga platser.
Margareta gör inköp.

§ 25 Guidningsfrågor inför säsongen 2016
Första guidemötet är den 24 februari i Fattigstugan. Hittills är det två guidningar som
är beställda. Planera in kyrkogårdsvandringar, en som ligger före och en efter
säsongen. Det blir veckorna 25 och 35.

§ 26 Dramaverksamhet 2016
A. Program
De som ska medverka i de dramatiserade vandringarna träffas den 25 februari. Det är
Helena Söderberg som leder det hela.
B. Genomförande
De första vandringarna är tänkta att framföras kl.13.00 och 15.00, både lördag och
söndag, de två sista helgerna i maj.
C. Prissättning
Beslutades att avgiften ska vara 70 kr och då ingår fika.
D. Praktiska frågor
Vi kommer att ordna fika i Fattigstugan efter vandringarna.
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§ 27 Frågan om deltagande på Östgötadagarna 3 och 4 september
Alf Karlsson och Sture har varit i Norsholm på information om Östgötadagarna.
Kostnad att vara med är 400 kr plus moms. Ett krav är att man deltar båda dagarna.
Styrelsen beslutade att deltaga på Östgötadagarna och vi har vandringar kl. 13.00 och
15.00.
Alf är villig att hjälpa till med det praktiska. Kostnad för vandring ska vara 70 kr och
då går 15 kr av dem till fika.
Kyrkan kommer att vara öppen 12 – 17.

§ 28 Frågan om Klosterdag 2016
Förslag på klosterdag är andra söndagen i september. Lars och hans studiegrupp
redogör för sitt arbete med översättning av medeltida brev.

§ 29 Forsknings- och studieverksamhet 2016
A. Stenkilska gravkoret, dagsläget och skrivelser till länsantikvarie och

kyrkoråd
Sture har skickat brev till båda, men inte fått svar från länsantikvarien. Från
kyrkorådet har han fått svar att de inte har något emot fortsatt arbete i Stenkilska
gravkoret, bara det inte blir någon kostnad för församlingen och att det inte stör
kyrkans verksamhet.
B. Studieverksamhet
Det finns ingen planerad verksamhet.

§ 30 Trädgårds- och stugfrågor
A. Rapport från trädgårdsgruppen
Gruppen har haft ett möte i år. Denna kväll planerades medlemskvällen. Det är
planerat att det ska bli en ruta till, växter till den finns i de andra rutorna som kan
flyttas över. En folder över växterna ska man kunna titta i när man är i Örtagården.
Den ska skrivas och läggas i brevlådan som finns i trädgården.
B. Ev. ytterligare planering inför vinter- och vårsäsongen
Det som är planerat är städdagen den 16 april.

§ 31 Bok- och skriftfrågor
A. Skriften Klosterliv i Vreta – Dagsläget
Tryckning är nu klar och Lars har hämtat den. Beslutades att det nya priset är 30 kr.
De gamla ska slängas. Be att någon ändrar priset i kyrkan. På hemsidan ska det också
ändras. Lars har skickat ett tackbrev till Lagerfelts stiftelse och ett exemplar av
skriften. Detta brev ska arkiveras.
B. Medeltida brev och Vretabibeln, bl.a. frågan om uppsättning av planscher i

kyrkans museum
Sture och Lars tar kontakt med Sverker Linge om uppsättning av planscher i kyrkans
museum. Tryckning av planscherna kommer att kosta omkring 1000 kr. Beslutades att
godkänna kostnaden.
C. Övriga skriftfrågor
Ingen övrig skriftfråga.
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§ 32 Planering av föreningsmöten 2016
A. Våren
Allt är planerat utom våravslutningen. Ett förslag är att åka till Örberga kyrka en
onsdag i maj. Arne hör med Marianne Anderson om hon kan guida i kyrkan.
B. Hösten
Det är bara Klosterlivs 20-års jubileum som är bestämt till hösten.
Resten av hösten bordlades.

§ 33 Informationsfrågor
A. Eventuella uppdateringar på hemsidan
Pris och edition på Klosterliv i Vreta ändras.
B. Nästa medlemsutskick – innehåll och tidpunkt
Efter årsmötet, när ett konstituerande styrelsemöte ägt rum, skickas information ut.
Föredraget om släktforskning på biblioteket skickas till alla som har e-post.

§ 34 Genomgång av åtgärdspunkter

Referens Ämne Kommentar Ansvarig
§2013/94D Trädgården på hemsidan Bordlades Anders
§2015/86C Guidning i historiska Sture undersöker inför

miljöer hösten Sture
§2015/142 Buss skola-kyrka åk 3 Avvaktar svar Sture

§ 35 Övriga frågor
Ingen övrig fråga.

§ 36 Nästa möte
Efter årsmötet bestäms nästa möte och fikaansvarig.

§ 37 Avslutning
Tack till Margareta för fika. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande Justeringsperson

Margareta Risarp Sture Lahrin Maj Thulin


