
Föreningen Klosterliv i Vreta

Styrelsemöte 2019-02-06
Fattigstugan

Närvarande: Arne Karlsson, Märta Karlsson, Nils Holger Carlsson, Maj Thulin
Frånvarande: Margareta Risarp
Gäst: Lars Ladell

§ 12     Öppnande och dagordning
            Arne hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
            Dagordningen godkändes.
§ 13     Val av justeringsperson
             Till justeringsperson valdes Märta Karlsson

§ 14     Föregående styrelseprotokoll 9.1 -19
            Protokollet sänds till Maggan för underskrift och läggs därefter till
handlingarna.

§ 15     Ekonomisk rapport och medlemsläge.
            Genomgång av resultat- och balansrapporterna. Bilaga 1,
Bilaga 2

Årsavgiften för Hemsidan uppgick till 1400 kronor. Senaste räkning från
Tekniska

   verken var på 2649 kronor.
            Medlemsläget: 37 personer har vid dags dato betalt medlemsavgiften,
Bilaga 3

varav två är nya medlemmar.

§ 16     Genomförda aktiviteter
            A. Studiecirkeln Örtagårdens växter
                 Studiecirkeln inleddes med ett upptaktsmöte i Fattigstugan 30 januari.
                 15 medlemmar slöt upp. Märta berättade om en del av örtagårdens växter.
                 En stencil från 1100-talet av Hildegard av Bingen delades ut. Det är ett
utdrag ur
                 Lena Israelssons Klosterträdgårdar. Bilaga 4

§ 17     Planerade aktiviteter
            A. Studiecirkeln Örtagårdens växter
                 Kommande träffar äger rum 13.2, 27.2 och 23.3.
            B. Klosterhusinvigningen 19.5
                Efter högmässan sker invigningen av klosterhuset med fanfar 12.30.
                Invigningstalare är landshövding Carl Fredrik Graf och församlingens
tidigare
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                kyrkoherde Sverker Linge.
                Klosterföreningen medverkar med två dramatiserade scener.
Bilaga 5

§ 18     Årsmöte 13.3
            A. Kallelse med program sänds ut. Kaffe och kaka serveras.
                 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kommer att finnas på plats.

            B. Ekonomi, budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, valberedning
                 Ekonomi: Se ”Ekonomisk rapport” § 15 och Lars Ladells redovisning av
                 ”Vretabibeln” § 21.
                 Nuvarande revisorer och suppleant kvarstår: Lars Ekenger och Jack
Karlsson,
                 suppleant Karin Johansson.

§ 19      Trädgård och hus
             Örtagården ligger ännu i vintervila.
             Vad gäller Fattigstugan behöver del av taket renoveras i snar framtid.

§ 20     Informationsfrågor
            A. Lars Ladell är ansvarig för föreningens hemsida.
            B. Medlemsutskick
                 Ett medlemsutskick sänds ut efter årsmötet.

§ 21     Övriga frågor
           A. Lars Ladell redogjorde för sina efterforskningar kring ”VRETABIBELN  En
                medeltida bibel från klostret i Vreta.” 58 sidor med text från Gamla och Nya
                testamentet har återfunnits.
                Lars har gjort en skrift om detta fynd. Tanken är att den ska finnas
tillgänglig till
                klosterhusets invigning 19 maj 2019.
                Lars redogjorde för olika kostnader för tryckningen. Vid en upplaga på 100
ex
                uppgår kostnaden för text till 5635 kr och för bild 1200kr = totalkostnad
6835 kr.
                Sätts försäljningspriset till 50 kronor blir intäkten 6000  kronor, alltså med
ett
                minus på 835 kr. Styrelsen godkände detta alternativ.
Bilaga 6

B. Föreningen fortsätter att vara medlem i Vretaklosterbygdens
Företagarförening.
                Medlemsavgiften är 200 kronor/år.
          C.  Föreningen har fått en inbjudan från polska cistercienservänner i Bierzwnik
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till en
               internationell marknad i juli - ”International Market of Monastery Products
               in Bierzwnik”. Bilaga 7

D. Senast 27.2 ska motioner vara inlämnade till styrelsen.

§ 22    Nästa styrelsemöte
           Om behov föreligger blir det styrelsemöte innan årsmötet, annars efter.

§ 23    Ordförande tackade Nils Holger för gott fika. Nästa gång ansvarar Märta.
           Mötet avslutades.

Sekreterare                                    Justerare                                       Ordförande
Maj Thulin                                       Märta Karlsson                             Arne Karlsson
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