LINKÖPINGS DOMKYRKAS VÄNNER
Styrelsemöte, Protokoll nr 5
Plats: Hos Per Tedborn, Ådalagatan 8, Linköping
Tid:2018-11-07
Närvarande

kl.19.00-21.00

Per-Eric Lindgren

Kärstin Brattgård

Esther Surjan
Per Tedborn

Anders Gradin

Anmält förhinder Bengt Häger Christer Staaf
1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna , framförde ett stort tack till
värdparet Anna-Karin o Per Tedborn för gästfriheten och förklarade mötet
öppnat.

2.Justerare
Esther Surjan valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

3. Dagordning
Dagordningen fastställdes.

4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna..

5. Ekonomi
Kassören rapporterade att vi har 5.018kr på bankgiro och 63.848 kr i
fonder.
6. Nya medlemmar och medlemsantalet 2018-10-31
Efter avregistrering av medlemmar som ej betalat medlemsavgift
under 2017-2018 har vi nu kvar 162 medlemmar, varav 10 är ständiga
.
Styrelsen diskuterade integritetsfrågan ( enligt GDPR) beträffande
vårt register. Uppdrogs åt Anders Gradin skall ta reda på vad som
gäller i vårt fall (för ideella föreningar)

7. Nytt från Domkyrkoförsamlingen
I Christer Staafs frånvaro bordlades frågan.
8. Samverkan Folkuniversitetet
Anders Gradin informerade styrelsen om våra kontakter med FU
beträffande ersättning till föredragshållarna 10 november.
9. Program hösten 2018 (återstående) och våren 2019.
Till seminariet 10 november på Östergötlands museum skall det vara
lätt förtäring som inköps av Anders Gradin. Christer Staaf och PerEric Lindgren är värdar och presenterar föredragshållarna.
Esther Surjan ordnar medlemsförteckning och DKV-foldrar.
Nya medlemmar betalar antingen kontant, eller med bankgiro.
Program våren 2019:
Styrelsen beslutade att ha årsmöte 2019-02-09 i Slotts och
Domkyrkomuseet kl.16.00, omedelbart efter museets stängning för
”allmänheten”.
Efter mötet är det föredrag och visning av Risbergska utställningen.
Resa med buss till Riksarkivet (doc Claes Hjort) och Historiska
museet (FD Pia Bengtsson Melin) i samverkan med Östergötlands
Fornminnes- och museiförening fredagen den 22 mars, heldag, max
25 deltagare.
I maj är det visning av miljön kring Domkyrkan. Samkväm i GDG
Per -Eric Lindgren kontaktar Thomas Malm.
Hösten 2019:
Domkyrkoresa. Karlstad(?), Mariestad (?)
Till seminariedagen lördagen den 9 november på Östergötlands
museum var det en plan att det skulle handla om Heliga Birgitta.
2020 firar stiftet 900-årsjubileum och vad kan då DKV bidra med ???

S 10. Nästa medlemsbrev
Nästa medlemsbrev skall skickas ut i v.2
Deadline för bidrag är 2019-01-02.
11. Kyrkkaffe våren 2019, rollup i Domkyrkan. Kulturarvsdagen
2019
DKV svarar för kyrkkaffet 2019-03-17.
Per-Eric Lindgren kollar med domkyrkogruppen om uppställning av
vår rollup.
Beträffande kulturarvsdagen 2019 skall Kärstin Brattgård kolla med
ansvariga vad DKV kan bidra med.
12. Övriga frågor
Kassören tog upp frågan om arvode till Sara Michelin, men styrelsen
fann att hon hade sin programpunkt i tjänsten.
13. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är 2019-01-16, hemma hos Per-Eric Lindgren,
Trumslagaregatan 21, kl.19.00
14. Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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