2013-03-17

Verksamhetsplan för Föreningen Klosterruin Kronobäcks
Vänner för året 2013
Inledning
Föreningen Klosterruin Kronobäcks Vänner har sedan dess grundande i oktober 2009 etablerat sig
som en fungerande förening. Föreningen har under denna tid anordnat Kronobäcksdagen,
skymningskvällar och föredrag, visat utomhusbio, genomfört öppna sommarguidningar och privata
guidningar och föreläsningar. Föreningen har även organiserat städdagar och haft regelbunden
kontakt med kommunen och länsstyrelsen avseende frågor gällande platsens skötsel. Det finns även
en hemsida där mer information om föreningen finns samt möjlighet att boka lokalen vid ruinen.
Föreningens styrelse fick 2012 kommunens kulturstipendium för insatserna kring Klosterruinen,
vilket måste ses som ett mycket gott betyg för föreningens verksamhet.
Föreningen har idag en grupp som aktivt arbetar med att utforma sponsringsfilosofi samt att etablera
samarbetsavtal med lokala företag. Under 2012 startade ett samarbete med Häradssparken kring
den årliga bio-föreställningen.
Föreningens inkomster baseras på bidrag, verksamhetsbidrag och evenemangsbidrag, som hittills
givits genom kommunen samt sedan föregående år samarbetsavtal med Häradssparbanken.
Föreningen har även erhållit inkomster från uthyrning av lokalen, denna verksamhet är kopplad
merkostnader samt en hel del insatser från medlemmarna.
Föreningens verksamhet måste fortsatt synliggöras i syfte att hitta en bas för fortsatt
medlemsrekrytering. En förutsättning för att få verksamheten att utvecklas är att få in engagerade
medlemmar som bidrar med nya tankar och idéer och som är engagerade i de evenemang som
arrangeras. I syfte att bredda verksamheten har en stadgeändring genomförts som vidgar
föreningens verksamhet till historien kring platsen oberoende av tidsålder.
Mönsterås kommun har i samarbete med Kalmar Läns Museum tagit fram en utvecklingsplan för
Kronobäcks Klosterkyrkoruin 2012-2016. Flera av de utvecklingsmöjligheter som nämns har bäring
på föreningen varför ett fortsatt samarbete med kommunens kulturförvaltning är av yttersta vikt för
de kommande åren.
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Finansiering & Ekonomi
För de evenemang som avses att genomföras under 2013 kommer föreningen att söka olika bidrag,
söka sponsorer samt finansiera dessa med hjälp av de intäkter som uthyrning av lokalen och
guidningar genererar.
Det är föreningens mening att de evenemang som anordnas i möjligaste mån ska ha "fritt inträde",
vilket ställer höga krav på planering och uppföljning av verksamheten och engagemang från våra
medlemmar.

Planerade aktiviteter 2013
Under 2013 har nedanstående evenemang planerats, de återfinns även i föreningens program för
2013. Tillkommande aktiviteter anslås på hemsidan och i mån av finansiering även i lokalpressen.
Föreningen arbetar även med att annonsera evenemang på kommunens hemsida samt samarbeta
med turistbyrån.
Utöver de evenemang som beskrivs nedan har föreningen kostnader för det programblad man
trycker upp i syfte at marknadsföra sin verksamhet. Kostnad 1000:-.
Löpande under året uppdateras och underhålls föreningens hemsida, www.kronoback.org.
Kostnaden budgeteras för 2013 till 2000:-.


Kronobäcksdagen
Samordnare: Ulrika Wretås
Tid: Söndag 16 juni 2013, kl 12-15. Vi förlänger tiden med en timme på prov detta år.
Finansiering: Evenemangsbidrag.
Föreningen har under det senaste året aktivt köpt in kläder och rekvisita i syfte att minska
beroendet av extern finansiering. Målet är att vi inte ska behöva söka bidrag för hyra av
kläder och rekvisita av Kalmar Läns Museum.



Guidningar
Samordnare: Caroline Carlsson
Tid: V 27 till v 30 (Juli) torsdagar kl 18-19 och söndagar 14-15
v 31 till v 35 (augusti) torsdagar kl 18-19
.
Pris: 20:-/person, fritt för minderåriga.
Finansiering: Verksamhetsbidrag sökes.
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Utomhusbio
Samordnare: Michael Petterson
Tid : v 33, 16 augusti, kl 21:00
Finansiering: Evenemangsbidrag sökes för Bio och samarbetsavtal med Häradssparbanken



Skymningskväll
Samordnare: Gunilla Karlsson
Tid: 21 november kl 18-19.
Finansiering: Evenemangsbidrag sökes för skymningskvällen. Kan vi få en sponsor för
skymningskvällen?



Föredrag
Samordnare: Börje Johnsson
Omfattning: Målsättning är 2 st under året.
Tid: Beslutas allt eftersom föreläsare engageras.
Finansiering: Sponsorer ska sökas i kombination med ev evenemangsbidrag.



Städdagar
Samordnare: Gull Strömberg
Tid: vår & höst: fastställs senare.
Finansiering: Egna medel

Övrigt
Föreningen har flera andra idéer och uppslag om nya evenemang och för utveckling av platsen . Vissa
kommer att genomföras under det kommande verksamhetsåret medan andra ligger i framtiden:







Stödja Vuxenskolan i utveckling och genomförande av dramaguidning på platsen.
Se över arkiveringen och materialet som biblioteket lämnat över till föreningen att förvara i
huset.
Arbeta vidare med att se platsen ur ett vidare historiskt perspektiv, dvs tiden före och efter
medeltiden.
Fortsätta att utöka inventarier, kläder och rekvisita, som används vid våra evenemang.
Guidningar till slutna sällskap.
Marknadsföra möjligheten till att hyra lokalen.
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Samarbeta med och stötta kommunen i dess genomförande av deras utvecklingsplan för
Klosterkyrkoruin 2012-2016, bland annat:
 Anläggning av pilgrims/vandringsled/cykelled förbi klosterruinen
 Genomförande av berättarprojekt
 Ev arkelogiska utgrävningar
 Utveckla platsen som besöks- och turistmål
 Reparation av svinhuset och ev anpassning till utställningslokal.
Anordna studieresa för medlemmarna till platser i "föreningens anda".
Regelbundet träffa representanter för kommunens tekniska kontor för samarbetet kring
skötsel av huset och platsen runt omkring.
Regelbundet träffa representanter för länsstyrelsen avseende ruinens kondition och skötsel.
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