
Föreningen Klosterliv i Vreta 

Styrelsemöte 2017 05 03 

Fattigstugan  

Närvarande: Jorunn Antonsen, Anders Ekström, Arne Karlsson, Margareta Risarp,  

Ursula Söderberg, Maj Thulin 

 

§ 40   Öppnande och dagordning 

          Anders Ekström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

          Dagordningen godkändes.  

§ 41   Val av mötesordförande och justeringsperson 

           Anders valdes till mötesordförande och Jorunn till justeringsperson. 

§ 42   Föregående styrelseprotokoll 

          Konstituerande protokollet 17 03 29 godkändes och undertecknades. 

          Föregående styrelseprotokoll 17 03 29 godkändes och undertecknades.            

§ 43   Ekonomisk rapport och medlemsläge 

          Två något större utgifter har inkommit under perioden:  

           fyra förstärkare (nu finns elva stycken) och en elräkning.  

           Antal medlemmar är 62. 

           Visma kommer att ta 50 kronor per pappersfaktura. Avgiften kommer en gång per år.  

           Styrelsen ger sitt bifall till att lösa avgiftsfrågan på detta sätt. 

§ 44   Genomförda aktiviteter 

          A. Vårstädning 22 april 

               14 personer deltog. Arbetet utfördes i vackert väder. Tack till Margareta, som ordnat  

               med inköp till förtäringen. 

§ 45   Planerade aktiviteter 

          A.  Dramatiserade vandringar: 13-14 maj, 20-21 maj, 2-3 september. Ett trettiotal 

                skådespelare deltar. En karta är framtagen för att visa, hur man ska gå. 

                Jorunn har gjort en diger sammanställning av olika forum, där föreningen kan  

                marknadsföra sig.  

                Det finns önskemål om bänkar att sitta på i örtagården under kaffeserveringen. 

                Styrelsen undersöker detta. 

                Alf Karlsson ansvarar för kaffe och bröd. Han tar ut en ersättning på 10 kronor 

                per person. 

                Biljett delas ut till betalande. Den lämnas vid entrén till örtagården. Nunnorna 

                kan ta emot biljetterna.  

                Kan föreningens partytält användas vid serveringen för att undvika trängsel och 

                oframkomlighet i köket? 

          B.  Östgötadagarna 2-3 september 

                Föreningen är anmäld. Anders har uppdaterat beskrivningar för årets evenemang. 

                Anders hör sig för med Alf Karlsson, om han kan baka årets bakverk. 

           

 

 

 

 



         C.  Sommarens guidningar 

                Sex guider har anmält sig för att guida. 

                Datum för redan planerade och inbokade guidningar i maj: 

                lördagen 6.5 

                måndagen 22.5  

                onsdagen 31.5                 

 

          D.  Trädgårdsaktiviteter  

                Förslag: söndagen 2 juli  (Rosens dag) eller 22 juli. 

                Skjuts upp till nästa år.                 

 

          E.  Klosterdag 24 september 

               Föredragshållaren Margareta Ridderstedt medverkar utan kostnad. Eventuellt 

               tillkommer reseersättning. Föreningen kan få underlag för särtryck om textilier. De 

               skulle kunna säljas i kyrkan. 

 

          F.  Höstens aktiviteter 

               Ett erbjudande har kommit från Askeby församling om en föreläsning om ”Jungfru 

               Maria efter reformationen”. Askeby inbjuds att hålla ett föredrag.   

§ 46   Trädgård och hus 

          A. Skötsel av trädgården i sommar 

               Skötseln av trädgården delas upp tvåveckorsperioder efter schema : 

               v 26-27 Arne 

               v 28-29 Margareta 

               v 30-31  Maj 

               v 32-33 Ursula 

               v 34-35 Anders  

               Genomgång av föremål för skötseln, nycklar med mera sker vid nästa styrelsemöte. 

          B. Skyltar  

               Arne ansvarar för nya skyltar till örtesängarna, grindskylt och träskylt med text  

               ”Välkommen”. Per-Ove Joelsson anlitas till vissa detaljer.  

                Anders ordnar en inplastad skylt, som behöver ändras.                . 

          C. Fattigstugan, skylt.  

                Skylt på/vid Fattigstugan fattas. Även de övriga husen kring det lilla torget =   

                Liktorget bör namnges. Arne tar upp frågan med Fastighetsutskottet.   

§ 47   Informationsfrågor 

          A.  Informationsbladen 

                Tre informationsblad måste bli klara: 

                Vreta klosters kyrka och klosterruin i A4-format. 1500 exemplar trycks upp.  

                Anders uppdaterar texten.  

                PR-blad trycks i A5-format. De ska läggas ut i kyrkan. 

                PR-blad Föreningen klosterliv i Vreta i A5-format. Ett par hundra trycks upp i 

                omgångar.      

          B.  Hemsidan 

                Bilder från årets vandringar läggs in.  

                De nya foldrarna läggs in.  

          C.  Vretaklosterbygdens Föreläsningsförening  

                Maggan skickar ut information till medlemmarna om våra vandringar och 

                om föreläsningsföreningens evenemang. 



§ 48   Övriga frågor 

           Inga övriga frågor.                     

§ 49   Nästa möte 

          Nästa möte äger rum onsdag 14.6 klockan 19.00 i Fattigstugan. Ursula är fikaansvarig. 

          Mötesordförande under mötet är Anders Ekström. 

§ 50   Avslutning 

          Arne tackades för gott fika. Anders avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Maj Thulin  Jorunn Antonsen      Anders Ekström 

    Sekreterare                                           Justerare                                  Mötesordförande 

             

            


