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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Datum: 2016-09-26
Plats: Fattigstugan
Närvarande: Arne Karlsson, Lars Ladell, Anders Ekström och Margareta Risarp. Under § 106 deltog
valberedningen Märta Karlsson och Inga Mörk.

§ 103 Öppnande och Dagordning
Arne Karlsson hälsade alla välkomna, speciellt valberedningen. Dagordningen godkändes efter vissa ändringar.

§ 104 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsperson
Till mötesordförande utsågs Arne Karlsson, till mötessekreterare utsågs Margareta Risarp och till
protokolljusterare Lars Ladell.

§ 105 Upplägget av styrelsearbetet
Av medicinska skäl har föreningens ordförande Sture Lahrin tvingats lämna sitt uppdrag. Bilaga 1
Uppgifterna med att vara mötesordförande och sekreterare kommer att cirkulera i styrelsen. Eftersom styrelsen
bara består av fyra personer får vi hjälpas åt kollektivt och göra det bästa av situationen. Vi behöver förenkla
vissa saker i vårt arbete.

§ 106 Besök och överläggning med valberedningen
Till detta möte var valberedningen inbjudna som består av Inga Mörk och Märta Karlsson. De har lagt ner ett
stort jobb på att hitta personer till styrelsen. För tillfället finns det tre stycken som är intresserade av
styrelsearbete. Ordförande tackade valberedningen för deras jobb.

§ 107 Föregående styrelseprotokoll
Protokollet från 2016-08-24 godkändes.

§ 108 Ekonomi och medlemsläget Bilaga 2
Ekonomin för föreningen är god. Vi har fått en ny medlem, antalet medlemmar är nu 63 st.

§ 109 Guideverksamheten. Service av nya röstförstärkarna Bilaga 3
Märta Karlsson har lämnat ett sammandrag av guidningar och dramatiserade vandringar som ägt rum under
2016. De nya röstförstärkarna behöver laddas under vintern, den uppgiften sköter Märta om.

§ 110 Höststädning
Höststädning äger rum lördag 29 september klockan 10. Margareta köper in korv med tillbehör och fikabröd.

§ 111 Höstprogrammet
Föredrag 5 oktober
Guidning i historiska miljöer, föredrag av David Ludvigsson från Linköpings universitet. Lars L ordnar så att
praktiska hjälpmedel finns i Fattigstugan. Margareta tar med äpplen som vi bjuder på.

Aktivitet för medverkande
Beslutades att alla som varit guider och de som deltagit i Dramatiserade vandringar inbjuds till 2 november kl 19.
Inbjudan går ut till omkring 45 personer och svar om deltagande önskas via mail senast 26 oktober.
Helena Söderberg och Märta Karlsson tillfrågas om deltagande. Helenas synpunkter på hur vandringarna gått och
hur framtiden ser ut. Märta ger lite information om guidningen under året. Arne gör ett utkast som går vidare till
Lars som gör utskicket. Margareta gör inköp och så hjälps vi åt med det vi ska bjuda på.

Medeltida mässa 23 november
Lars L ansvarar för mötet. Präst som är med denna kväll är Magnus Fröhler, medlem i föreningen .
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Firande av 20 år med föreningen
Det firas som vi tidigare bestämt onsdag 14 december 2016. Birgitta Alinder är ombedd att hålla i mötets
innehåll och föreningen bjuder på julgröt m m. Kolla så att de som var med från början blir inbjudna.

§ 112 Informationsfrågor
Mail-adressen som går till info-klosterföreningen ska bara gå till styrelsens medlemmar. Om någon annan
är berörd vidarebefordras mailet. Lars L ansvarar för detta. Medlemsinformation ska skickas ut av Lars L
denna vecka. Vi tittade på ett utkast som Lars L gjort där det bara ska läggas till lite bilder.

§ 113 Åtgärdspunkter
I nuläget läggs detta ner.

§ 114 Övriga frågor
Föredrag av Maja Hagerman
Arne K har haft ännu en kontakt med Maja H. Hon föreslår 25 februari 2017 kl 15.00 i Vreta klosters kyrka
för hennes föredrag. Beslutades att vi tar det datumet och annonsering sker i Kyrkbackens sista nummer för året.
Ersättning till Maja H är som vi tidigare diskuterat 10.000 kr plus resekostnad. SENSUS kan stå för en del.
Vretaklosterbygdens föreläsningsförening
Sture L har varit föreningens kontakt där. Vill inte Sture fortsätta så tar Margareta denna kontakt.
Vretaklosterbygdens företagarförening
Lars L har meddelat Kjell Klintberg att Sture inte är kvar. Deras info kommer i fortsättningen till vår info-mail.
Pilgrimscentrum
Lars L har svarat på deras förfrågan om ny guidebok för Birgittaleden.
Östergötlands Bokmässa
Ingen åtgärd.
Enkät
En enkät skulle gått ut till alla medlemmar, vi väntar med att skicka ut den. Lars L arkiverar den.

§ 115 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 16 november kl. 19.00 i Fattigstugan. Lars L är mötesordförande och Anders E
fikaansvarig.

§ 116 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Tack till Margareta för gott fika.

Vid protokollet Justeras

Margareta Risarp Lars Ladell Arne Karlsson
mötessekreterare mötesordförande


