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Protokoll fört vid ÅRSMÖTE i Föreningen Klosterliv i Vreta 2015 03 11
i Fattigstugan

Årsmötesförhandlingarna föregicks av ett föredrag ”Pilgrimsvandring” av Cecilia Svensson
inför 18 personer.

§ 1.     Ordförande Sture Lahrin hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.

§ 2.     Till mötesordförande valdes Sture Lahrin, till mötessekreterare Maj Thulin, till
justerare och rösträknare Inga Mörk och Lena Olsson.

§ 3.     Dagordningen fastställdes. Röstlängden fastställdes. Bilaga 1

§ 4. Fastställdes att mötet är behörigen utlyst.

§ 5.     Ordförande föredrog protokoll från årsmötet 2014. Protokollet lades till handlingarna.

§ 6.     Ordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014.
           Några punkter kommenterades:

- Ingen valberedning valdes.
- Intäkterna för guidningar sjönk mot föregående år.
- Skötseln av Fattigstugan har på grund av stugvärdens frånfälle skötts av Arne

              Karlsson, Elisabeth Land och delar av styrelsen.
- Sture Lahrin deltog privat i Roma klosters 850-årsjubileum.
- Biblioteksansvariga Kristina Ladell meddelade, att bokbeståndet utökats med flertalet

      titlar. Bilaga till Verksamhetsberättelsen.
- Elisabeth Land har bokfört den gåva av dräkter, som skänkts av församlingen.

             Dräktinventeringen finns med som bilaga till Verksamhetsberättelsen.
- Ordförande har under året sänt åtta utskick med utförlig information om inträffade

              och kommande händelser.
- Sist men inte minst: Föreningen är i stort behov av fler aktiva medlemmar.

§ 7. Anders Ekström föredrog resultat- och balansräkning för 2014, då kassören inte kunde
           närvara.

Den största utgiften för föreningen är elkostnaden.
De böcker, som föreningen innehar är betalda, vilket innebär att varje försäljning
ger en inkomst.

§ 8.     Revisor Ulla-Britt Ström föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna föreslog
           årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Bilaga 2, 2 ex.

§ 9.     Verksamhetsberättelsen samt resultat-och balansräkningen för verksamhetsåret
2014 fastställdes.

§ 10.   Beslutades att 3 000 kronor av 2014 års resultat avsätts till ändamålsbestämda medel
          (resefonden). 4 256,88 avsätts till eget kapital.
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§ 11.   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 12.   Till årsmötet har inkommit en motion från Birgitta Alinder angående guide-
           verksamheten. Årsmötet antog motionen och gav styrelsen i uppdrag att behandla

ärendet. Bilaga 3

§ 13.   Medlemsavgiften för år 2016 fastställdes till 50 kronor.

§ 14.   Ordförande presenterade verksamhetsplanen för 2015. Den ska ses som en viljeyttring.
Diskussion om teaterverksamheten. En teatergrupp finns.

           Förslag till ämnen till föreningsmötena:
         Redovisning av medeltida brev

           Redovisning av undersökningen av Stenkilska gravkoret
           Häftet Klosterliv i Vreta, som är uppdaterad för år 2015 ska nytryckas.
           Verksamhetsplanen fastställdes.

           Anders Ekström föredrog förslag till budget för år 2015.
Se även § 10 angående disposition.

           10 000 kronor avsätts för deltagande i förbundets generalförsamling, vilket ger
           ett budgeterat resultat på -13 500 kronor.

 Budgeten för år 2015 fastställdes. Bilaga 4

§ 15.   Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till sex personer.

§ 16.   Till ordförande för år 2015 omvaldes Sture Lahrin.

§ 17.   Till styrelseledamöter på två år omvaldes Arne Karlsson och Lars Ladell.

§ 18.   Till revisorer valdes Jack Karlsson och Lars Ekenger.

§ 19.   Till ansvarig för föreningens bibliotek omvaldes Kristina Ladell.

§ 20.   Till ansvarig för föreningens arkiv valdes Lars Ladell.

§ 21.   Till ansvariga för föreningens dräktförråd omvaldes Elisabeth Land och Helena
           Söderberg.

§ 22.   Till ansvarig för föreningens hemsida omvaldes Lars Ladell.

§ 23. Till ansvarig för föreningens guideverksamhet omvaldes Märta Karlsson.

§ 24.   Inga övriga funktionärer valdes.

§ 25.   Till valberedning valdes Inga Mörk och Märta Karlsson.

§ 26.   Ordförande tackade å de valdas vägnar för förtroendet. Arne Karlsson tackade
ordförande för ett gediget arbete under det gångna året.

           Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Maj Thulin Inga Mörk Lena Olsson                     Sture Lahrin
Mötessekreterare                Justerare           Justerare                 Ordförande


