
Föreningen Klosterliv i Vreta 

Styrelsemöte 2017 06 21  

Fattigstugan 

 

Närvarande:  Margareta Risarp, Ursula Söderberg, Arne Karlsson, Jorunn Antonsen, Anders 

Ekström, Maj Thulin 

 

§ 51   Öppnande och dagordning 

          Anders hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 52   Val av mötesordförande och justeringsperson 

          Till mötesordförande valdes Anders. Till justerare valdes Maggan. 

    

§ 53   Föregående styrelseprotokoll 

          Protokollet var inte justerat. Det sänds ut till alla och skrivs under vid nästa 

          styrelsemöte. 

§ 54   Ekonomisk rapport och medlemsläge 

          Balans- och Resultatrapporterna gicks igenom. 

          Medlemsförteckningen kommenterades. Det tar lång tid att få in svar från några av 

          medlemmarna.  

          Vandringarna i maj inbringade 7 130.  66 personer deltog första helgen, 45 andra  

          helgen. 

§ 55   Genomförda aktiviteter 

          A.   Dramavandringar 

                 Det blev stor respons på vandringarna, som man  upplevde som 

                 mycket lärorika. En del av åskådarna önskade delta i kommande års spel.  

                 Investeringen i fler högtalare blev en fullträff. Det har framkommit önskemål om  

                 att barn skulle kunna vara med och delta i spelet. 

                 31.5  Stångebrosällskapet med ca 80 personer guidades. 

                 Märta guidade Östergötland Event. 

                 15.6  Katolska församlingen på 12 personer guidades av Arne. Den inleddes med 

                 en katolsk mässa.                 

§ 56   Uppdragsbeskrivning för ordförande 

          I början av september ska en uppdragsbeskrivning för ordförandeuppgiften vara klar. I 

          slutet av september bör vi ha ett medlemsmöte, där denna presenteras.  

          Sture Lahrin, Lena Olsson och Birgitta Alinder ombeds att skriva ner synpunkter  

          angående dessa.   

          Ursula pratar med Sture Lahrin, Jorunn med Lena Olsson och Birgitta Alinder.                         

§ 57   Planerade aktiviteter 

          A.   Sommarens guidningar 

                 Onsdag 28.6 börjar sommarguidningarna. En guide per kväll räcker. Önskemål om 

                 annons på Visit Linköping. 

          B.   Utfärd till Vårfruberga 19 eller 20 augusti 

                 Program för dagarna i Vårfruberga har kommit. Under lördagen är det  

                 flest aktiviteter. Anmälan till seminarier kostar 150 kronor som betalas senast 



                 1 augusti. Lunch och middag betalas på plats. 

                 Birgitta Alinder och Rude Glantz har erbjudit sig att arrangera resan.  

                 Information går ut till medlemmarna i juni och en påminnelse i juli. 

                 Maggan kontaktar Rude angående arrangemanget kring resan.                  

                  

          C.   Östgötadagarna  2-3 september 

                 Nya affischer trycks upp inför hösten  Anders har beställt broschyrer med program.  

                 De läggs ut i kyrkan och en del i Fattigstugan.   

                 Alf och Barbro Karlsson bakar något gott till kaffet, dock inte årets  

                 östgötabakverk. Karin Johansson är behjälplig båda dagarna. 

                 . 

          D.  Klosterdag 24 september 

                Föredragshållaren Margareta Ridderstedt pratar om textilier. Medlemmar deltar i  

                andakten iförda olika dräkter. 

                  

          E.   Höstens aktiviteter 

                Medlemmar från Askeby bjuds in till ett medlemsmöte 20.9 där de berättar om 

                Jungfru Marie efter reformationen. Jorunn undersöker om datumet passar dem. 

                Inbjudan till ett beslutande medlemsmöte för val av ordförande. Senast vecka 34 

                måste kallelse till mötet skickas ut.             

                En onsdag i oktober: Programkväll med tema barn och kloster. Jorunn tar kontakt  

                med Birgitta Alinder för kontakt med bibliotekarien Ulla Winroth och hör sig för 

                vilket datum som passar. 

                Tackkväll 8:e eller 15:e november för medlemmar, som engagerat sig i olika  

                aktiviteter.                 

                December: Julavslutning med risgrynsgröt, smörgås, kaffe och kaka. 

                Minidrama om julseder. Jorunn undersöker innehåll för detta.        

          

§ 58   Trädgård och hus 

          A.   Skötsel trädgården i sommar 

                 Skötselschemat är klar. Arne klipper häcken efter midsommar. Nya bänkar är 

                 införskaffade.  

          B.   Skyltar 

                Arne och Märta har tillverkat nya örtanamnsskyltar.   

                Arne har tillverkat en skylt med ”Örtagård”, som sitter på grinden in till örtagården. 

§ 59   Informationsfrågor 

          A.   Informationsbladen 

                 Informationsbladen är översatta till engelska av Helena Söderberg och till franska 

                 av Anne Maria Lilljebjörn. Agneta Wik översätter till tyska. 

          B.   Hemsidan 

                 Hemsidan uppdateras med de punkter vi tagit upp under kvällens möte. Information 

                 från medlemsutskick läggs också in. 

          C.   Medlemsutskick 

                 Under nästa vecka skickas medlemsinformation ut om kommande händelser. 

                 Jorunn skriver texten och Anders skickar ut den. 

 

 



§ 60   Övriga frågor 

          A.   Status Stenskilska gravkoret 

                 Sture tackas för den utförliga rapporten angående status för Stenkilska gravkoret.  

                 Rapporten bifogas protokollet som bilaga.                   

                 Styrelsen hoppas att Markus Lindberg kan ta sig an arbetet angående datering 

                 av ben från gravkoret.                                   

          B.   Arkivering 

                Meddela Lars Ladell när ärenden som ska arkiveras, lagts i korgen. Anders lägger  

                dit en PDF-fil med det konstituerande mötet. 

                Ska det finnas en egen korg för protokoll med mera? Nu finns även boklån i korgen.  

         C.   Kulturarvsdag 

                Det har kommit en inbjudan från Länsstyrelsen om deltagande i Kulturarvsdagen 

                8-9 september. Föreningen avstår i år.                    

         D.   Bokgåva    

                Arne Karlsson och Birgitta Alinder har skänkt ett exemplar av sin bok ”Tusen år i  

                Vreta kloster kyrkby. Ett stort tack från styrelsen för den fina gåvan. 

          E.   Pris på bok 

                Boken ”Britta börjar i klosterskola” säljs i kyrkan för 90 kronor. Föreningen får ut  

                80 kronor. Ska föreningen höja priset till 100 kronor för vinst på 90 kronor? 

                Styrelsen beslutade en fortsatt försäljning à 90 kronor. 

         F.   Inköp kaffebryggare 

                En ny dubbelbryggare köps in plus två pumptermosar. Maggan ansvarar för 

                inköpen.  

         G.  Arkivnyckel 

               Maggan ansvarar för arkivnycklarna. 

Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum 6.9 klockan 19.00 i Fattigstugan. 

Mötets avslutande 

Ursula tackades för gott fika. Jorunn ansvarar för fika nästa gång. 

Mötesordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj Thulin  Margareta Risap                      Anders Ekström 

Sekreterare                         Justerare                                   Mötesordförande  

  

 


