
 

Föreningen Klosterliv i Vreta 

Styrelsemöte 2017 03 29 

Närvarande: Arne Karlsson, Andes Ekström, Ursula Söderberg, Margareta Risarp,  

Jorunn Antonsen, Maj Thulin 

Dagordning  

§ 30   Öppnande och dagordning 

          Mötesordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.   

§ 31   Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsperson 

          Till mötesordförande valdes Arne Karlsson, till sekreterare Maj Thulin,  

           till  justeringsperson Ursula Söderberg.  

§ 32   Föregående styrelseprotokoll 2017 02 22 

          Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.           

§ 33   Ekonomi och medlemslängd 

          Kassören gick igenom resultat- och balansrapporterna. 

          Antal medlemmar är nu 62 betalande. Avvakta vidare betalningar till mars månads slut.  

§ 34   Genomförda aktiviteter 

          A. Maja Hagerman 25 februari 

              104 personer deltog. 

          B. Filmkväll 1 mars 

              17 personer deltog. 

          C. Årsmöte 15 mars 

              23 medlemmar deltog + två underhållare. 

§ 35   Planerade aktiviteter 

          A Vårstädning 22 april 

               Start klockan 10.00 med arbete i sängarna plus skötsel runt omkring. Margareta 

               ansvarar för inköp av korv, kaffe och kaka. 

               Elisabeth Land tillfrågas om städning inomhus. 

          B. Dramatiserade vandringar 13-14 maj, 20-21 maj, 2-3 september 

               Planeringen pågår för fullt. Det är brist på ersättare. Elisabeth Land ansvarar 

               för nunnorna. Vem mer än Sture kan ta in avgifterna? De är 70 kr för vuxna 

               och 20 kr för barn. Kaffe och kaka ingår i priset. Märta Karlsson och Elisabeth  

               Land ansvarar för bakning.  

               Margareta undersöker kostnaden för att använda betalningsmöjlighet via swish. 

               Servering? Margareta kan ansvara för en av dagarna. 

          C. Östgötadagarna 2-3 september 

               Årets tema är ”Östgötska berättelser”. Anmälan ska lämnas in senast 13 april.  

               Det är obligatoriskt deltagande båda dagarna. Kostnaden är 250 kr. Anders anmäler  

               föreningen. 

          D. Sommarens guidningar 

               Märta Karlsson är guideansvarig. Märta har kontaktat elva guider. Sju har anmält  

               att de kan ställa upp. Fyra guidningar ligger i maj. Kostnaden är 40 kr per deltagare. 

               Barn under 12 år deltar gratis.  



          

   

         E. Övriga aktiviteter 

               Klosterdagen 24 september. Margareta Ridderstedt, textilantikvarie, är villig att  

               komma. Hon begär ingen ersättning. Ändra hennes tidigare datum till 24 september. 

               Lördagsaktivitet i örtagården? Det är svårt att hitta datum. Frågan skjuts upp till  

               nästa styrelsemöte. 

               Jungfru Maria efter reformationen Förslag till program kommer från Askeby.  

               Tas upp på nästa styrelsemöte. Susanne Glöesen och Monika Minnhagen Alvsten 

               bjuds in.    

§ 36   Informationsfrågor 

          A. Hemsidan 

               Lars Ladell har kontinuerligt lagt in föreningens aktiviteter.  

               Nytt: Lägg in den nya styrelsen med telefonnummer. Maj kontaktar Lars Ladell. 

          B. Nästa medlemsutskick 

              Nästa utskick bör skickas ut inom två veckor. Det ska innehålla genomförda och  

              kommande aktiviteter. Arne skriver ihop nästa utskick och sänder det till Anders för 

              kommentar. Anders sänder ur det per e-post. De, som inte har e-post får  

              utskicket via brev. 

              Det finns tre informationstavlor om Vreta Kloster. De är placerade i Ljungsbro och 

              Berg. ”Föreningen Klosterliv i Vreta” finns med. 

              Uppdatering av broschyrerna ”Vreta Klosters kyrka och klosterruin” och 

              ”Föreningen Klosterliv i Vreta”. Maj ansvarar för att de blir tryckta på församlings- 

              expeditionen. Hon kontaktar Sture Lahrin för att få uppgifter om antalen. 

 

§  37  Övriga frågor 

          Nästa möte äger rum 3.5. Anders blir mötesordförande. Arne ansvarar för fika. 

§ 39   Avslutning 

          Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Maj Thulin        Ursula Söderberg  Arne Karlsson 

Sekreterare        Justerare                                             Mötesordförande 


