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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Klosterliv i Vreta

Tid/plats: 2012 09 19 i Fattigstugan

Närvarande:
Ordförande Sture Lahrin, kassör Alf Karlsson, ledamöterna Anders Ekström,
Arne Karlsson, Lars Ladell, Maj Thulin

§ 57 Öppnande/Dagordning
Ordförande hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.
Dagordningen godkändes med ett par tillägg.

§ 58 Val av mötessekreterare och justeringsperson
Till sekreterare utsågs Maj Thulin och till justerare Lars Ladell.

§ 59 Föregående protokoll
Protokoll från  styrelsemötet 12 08 22 godkändes.

§ 60 Ekonomisk rapport
Kassören kommenterade resultatrapporten. Inkomster under perioden var 24 329,
utgifter 19 228,96. Fler intäkter är på ingång. Bilaga 1
Inga nya medlemmar har tillkommit.

            Trädgårdsgruppen har fått ett anslag på 1000 kronor.  Av dessa är 830:- förbrukade.
Gruppen önskar en utökning, då det nu är tid att köpa in blomlökar. Styrelsen
beviljade ett överskridande av anslaget.

§ 61 Skrivelser
Föreläsningsprogram från Birgittastiftelsen har inkommit. Bilaga 2
Övriga skrivelser ingår i berörda punkter på dagordningen.

§ 62 Rapporter
A. Vid arkeologidagen i Askeby deltog närmare tio personer från föreningen.
     Trädgårdsgruppen önskar få information om resultatet av de gjorda jordprovs-

                 analyserna. Dessa är ännu inte klara.
B. De två dramatiserade guidningarna 1.9 under Östgötadagarna lockade 15 respektive

                20 åskådare. Manuskriptet till föreställningarna är arkiverat. Alf har besvarat enkät
     angående Östgötadagarna.
C. Under föreningsmötet 12.9 deltog 19 personer vid trädgårdsvisningen.

                 Förslag framkom om att bygga en portal med slingrande humle in till trädgården.
                 Även en skylt borde finnas. Arne hör sig för med kyrkan, om detta är tänkbart.
                 Alf har anmält trädgårdsgruppen och dess aktiviteter till Sensus Studieförbund.

D. Sture deltog 17.9 i en workshop om utvecklingen av Göta kanal. Han deltar även
           på nästa möte 9.10 i Motala.

E. Förfrågan om gravsatta i Douglas´ gravkor har skickats till Robert Risarp.
                Förfrågan om gravsatta i det Koskull-d´Albedyhlska gravkoret har besvarats av

     Märta Karlsson. Bilaga 3
F. Kerstin Rydberg har skänkt böcker till föreningen och Monica Arvidsson en tavla.
    De har fått tackkort. Olof Andersson har skänkt tyger och han ska också ha tackkort.
G. I oktober är det ett klostersymposium i Tyskland. Sture och  Arne Land från vår förening
     och Susanne Glöersen från Askeby kommer att delta.
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§ 63 Guidning
17.10 är det möte i Fattigstugan för föreningens guider och värdar.
Tänkbara punkter för information och diskussion:

Märta Karlsson rapporterar från guidemötet i Linköping.
Information från kyrkan
Alf rapporterar om resultat av guidningarna.
Synpunkter från guiderna
Höjd avgift för guidningarna?
Behov av guidningar på andra språk
Sture informerar om turistsatsningarna kring Göta kanal
Information om guidningar för förskolan, åk 2, åk 3 och åk 5.

Kaffe, hembredda smörgåsar och kaka serveras. Alf ansvarar.
Alf skickar utkast till inbjudan till Sture, som skickar ut inbjudan.

§ 64 Återstående program under året
A. Lördag 10.11 blir det städdag. Samling vid Fattigstugan klockan 10.00. Ta med
     redskap, till exempel kratta. Lars Tykesson ansvarar för korvgrillning. Sture skickar ut
     inbjudan.
B. Alf hjälper kyrkan med guidningar för åk 2.
C. Föreningsmöten:
     26.9   Tema Brask. Paul Reinicke och Lars ansvarar.
     10.10 Tema Brask. Ansvariga utses vid mötet 26.9.
     24.10 Inställt på grund av församlingsfest.
     7.11   Föredrag av professor Alf Härdelin. Plats Slotts- och domkyrkomuséet.

   Medlemmar går in gratis. Sture tar med medlemslista.
     21.11 En cisterciensisk afton. Ansvariga Les six.
     5.12  Program? Arne tar kontakt med Bernt Carlsson, som kan spela och sjunga.

§ 65 Braskjubileet 2013
Sture och Lars deltar 20.9 vid möte i Biskopsgården.

§ 66 Planering inför våren 2013
A. Besök av vänföreningar från Frankrike och Belgien. Sture tar kontakt med Norman
     Davis och Anna-Maria Liljebjörn angående guidningar på franska.
B. Utflykten till Lids kyrka är uppskjuten tills i vår på grund av renovering i kyrkan.
C. Föreningsmöten:
     Förslag att Ann Cathrine Bonnier berättar om kyrkoarkitektur med tonvikt på Vreta

             och Askeby. Samverkan med  Askeby. Plats Slotts- och Domkyrkomuséet.
     Trädgårdskväll

                 Det är ofta kollision  mellan våra möten och aktiviteter i Slotts- och Domkyrkomuséet.
     Sture tar kontakt med Markus Lindberg för att höra, om deras aktiviteter kommer
     att ligga på onsdagar även framöver. Ska vi i så fall flytta våra möten till onsdagar
     jämna veckor nästa år?

§ 67 Forskningsprojekt
Sture har varit i kontakt med bland annat Markus Lindberg angående möjligheten att
undersöka Stenkilska gravarna. Sture ska försöka samla personer med rätt kompetens
för att arbeta vidare med frågan. Lars ska också ingå i gruppen.
Sture och Lars har styrelsens godkännande att skänka en bok, till exempel Fokus
Vreta Kloster, till den/dem som utmärker sig i detta arbete.
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§ 68 Informationsfrågor
A. Lars lyfte frågan om den del av hemsidan, som behöver inloggning för tillträde.
     Den kan till exempel innehålla föreningens stadgar och styrelseprotokoll.

Var ska en litteraturlista ligga?
     Styrelsen ser igenom hemsidan.
B. Marknadsföring

Föreningen sätter inte in någon annons om föredraget av Alf Härdelin.
     Sture informerar medlemmarna om det.
C. Informationsspridning
     Sture informerar medlemmarna om att mötet 24.10 är inställt plus övrig information.

§ 69 Principfråga om uppvaktning vid bemärkelsedagar och begravningar
Styrelsen beslutade:
Föreningen uppvaktar av princip inte vid bemärkelsedagar och begravningar.
Det finns möjlighet att frångå denna princip men restriktion råder. Styrelsen ska motivera
anledningen, om denna regel frångås.
Medlemmarna informeras om denna regel vid ett föreningsmöte.

§ 70 Övriga frågor
A. Alf har meddelat valberedningen om att han avgår ur styrelsen vid årsmötet.
    Styrelsen beklagar, att  Alf slutar.
    Valberedningen kallas till ett styrelsemöte för diskussion om efterträdare.
B. Det finns donationsböcker till försäljning. Boken Cistercienserkloster önskas köpa av

                 en av deltagarna i Les six. Lars hör med Varnhem, vad de tar för boken.
     Alf sätter pris på de övriga böckerna, förslagsvis 20:- och 40:-.

§ 71 Nästa styrelsemöte
Nästa möte äger rum måndag 22 oktober klockan 19.00 i Fattigstugan.

§ 72 Avslutning
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse, Lars för gott fika och avslutade mötet.
Anders bjuder på fika nästa gång.

Vid protokollet Justeras

Maj Thulin Lars Ladell Sture Lahrin
Mötessekreterare Ordförande


