
Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta.

Datum: 2016-05-23

Plats: Fattigstugan

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

§ 64.             Öppnande och dagordning.

Sture hälsade alla välkomna. Anders hade anmält förhinder. Den föreslagna
dagordningen godkändes med tillägg § 70 D: något till medverkande i
dramatiska vandringen. § 72 D: faktura för informationstavla. § 81 Övriga
frågor A: Andraebok, B: pengar hos Sensus.

§ 65.             Val av mötessekreterare och justeringsperson.

Till mötessekreterare utsågs Arne Karlsson och till protokollsjusterare utsågs
Lars Ladell.

§ 66.             Protokoll från styrelsemötet 2016-03-29

Tas upp nästa styrelsemöte.

§ 67.             Ekonomisk rapport för 2016 inkl. medlemsläget.

De, som ej betalat medlemsavgift efter påminnelse, släpper vi. Bilaga 1

§ 68.      Rapporter och föreningens agerande till följd av dessa.

A. Föreningsmötet i Fattigstugan den 13 april; Trädgårdstema. 13 st. var där.

B. Vårstädning vid fattigstugan den 16 april. Mest arbete ute. 8 st. och ett barn
var där.

C. Våravslutning med en resa till Örberga kyrka, där komminister Per Lindsten
visade kyrkan med omgivning. 7 st. var med.

D. Två informationstavlor har satts upp i kyrkans museum. Det är Vretabibeln
från 1170-1190-talet och ett diplom från 1266 om Svantepolk Knutssons
jordgåva, när två döttrar inträder i klostret. Lars Ladell har gjort detta.

E. Överenskommelse har gjorts med församlingen, att den betalar resorna för
3.e klassernas besök i kyrkan. E-mailen om beslutet arkiveras.



F. Östergötlands bokmässa har haft terminsavslutning. Vi deltog inte.

G. Visit Linköping har kommit med information, om vad som händer vid Bergs
slussar. 2 juni anordnar de sommarfrukost, som Märta skall vara med på.

§ 69.             Guideverksamheten.

Hittills 5 enskilda guidningar med allt från en till 67 st.

§ 70.             Dramatiserade vandringar i maj.

A. Lördagen  den 21 maj kl. 13.00 och 15.00: 20 vuxna och 2 barn. Söndagen
den 22 maj 13.00 och 15.00: 40 vuxna. Vandringarna avslutades med kaffe i
Fattigstugan. Helena Söderberg håller samman det på ett mycket bra sätt.

B. Sture arbetar med marknadsföringen. Kyrkbacken kommer ut på lördag med
mer information.

C. Vid de dramatiserade vandringarna den 28 och 29 maj hjälper Sture och
Margareta till båda dagarna och Alf på söndagen.

D. Något för de medverkande skall göras efter Östgötadagarna i september på
en separat kväll.

§ 71. Fattigstugan med trädgård under sommaren.

A. Skötseln inomhus. Vi har ingen bra lösning för tillfället.

B. Leif Beling har åtagit sig gräsklippningen även i sommar, vilket vi är mycket
tacksamma för.

C. Skötseln och utvecklingen av Örtagården: Anders gör en planering av
sommartillsynen. Märta och Arne har tillsyn med vattning och borttagande av
ogräs v. 22 och 23.

D. Erbjudande om våffelservering. För tillfället har inte styrelsen möjlighet att
ta tag i detta. Sture talar med Laina Lagnestam.

§ 72.             Vreta klosterbygdens företagsförening.

A. Årsmöte i Brunneby Musteri. Sture var där.



B. Turistpärmarna. 1750 st. Sture har lämnat material för vidare befordran till
turistbyrån.

C. Det finns en företagskatalog, som vi är med i utan kostnad.

D. Fakturan på 800 kr. Där ingår medlemsavgift och informationstavlan vid
Blåsvädret.

§ 73.             Vreta klosters föreläsningsförening.

A. Rapport från Stures föredrag om Stenkilska gravkoret den 19 april.

B. Höstplanering den 20 juni. Vi har för närvarande inga förslag.

§ 74.             Östgötadagarna den 3 och 4 september.

A. Samtidigt arrangerar Visit Linköping en bussresa. Sture talar med Helena för
planering. Bussresan är välkommen.

B. Sture håller i marknadsföringen.

§ 75.             Klosterdagen den 18 september.

Lars Ladell skall hålla ett föredrag om klosterbreven.

§ 76.             Principdiskussion om föreningens framtid.

A. Diskuterades inlagan från Birgitta Alinder och Inga Mörk. Bilaga 2,3

Ämnen för hösten diskuterades.

a. En fördjupning i klosterlivet. Sture frågar Birgitta, om hon vill hålla i detta.

b. Anders och Caroline: Trädgårdsfrågor.

c. Forskning om ruiner och vad som är dolt under marken.

B. Medlemsenkät till hösten om vad de medlemmar, som inte är aktiva, tycker.

C. Större möten. T.ex. Maja Hagerman. I så fall vad kostar det.

D. Se ovan. Medlemsvärvning och informationsaktiviteter.

§ 77.             Firande av föreningens 20 årsjubileum



A – D. Under sen höst en aktivitet i församlingshemmet, där gamla och
nuvarande medlemmar är välkomna. En lördag är lämpligt. Mat genom
catering. Anmälan om deltagande. Program: vad som hänt under åren av olika
aktiviteter. Styrelsen återkommer med planeringen.

§ 78. Höstprogrammet.

A. Ett möte per månad med t ex. föredrag, som Maja Hagerman och om
medeltidens gudstjänst, Lars Ladell håller i punkten.  Däremellan studiecirkel.

B. Programkommitté = styrelsen.

§ 79. Informationsfrågor.

A. Till hemsidan: bilder från den dramatiserade vandringen. Sture hör med
Arne Land.

B. Vi utnyttjar Kyrkbacken nr 3, som är på 24 sidor.

C. Nästa medlemsutskick före sommaren.

§ 80. Åtgärdspunkter.

Referens              Ämne                           Kommentar                Ansvarig

§2013/94D         Trädgårdshemsidan            Bordlägges                  Anders

§2015/86A         Guidning i historiska miljöer. Sture undersöker inför hösten.

§ 2016/61A        Styrelsevakans                                                         Styrelsen

§ 81. Övriga frågor.

A. En bok om släkten Andrae är inköpt till Monika Tobiasson. Boken kom bort
under en dramatiserad vandring 2005.

B. Hos Sensus finns 6000:-, som vi kan utnyttja.

§ 82. Nästa möte.

Den 24 augusti i Fattigstugan kl. 19.00 Lars fikaansvarig.

§ 83. Avslutning.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Tack Arne för gott fika.

Vid protokollet                                                 Justeras

Arne Karlsson                                                Lars Ladell                Sture Lahrin

Mötessekreterare                                                                            ordförande


