
 

Föreningen Klosterliv i Vreta  

Styrelsemöte 2017 09 06 

Fattigstugan 

Närvarande: Ursula Söderberg, Margateta Risarp, Jorunn Antonsen, Arne Karlsson,  

Maj Thulin, Anders Ekström 

Valberedningen var inbjuden: Sture Lahrin, Inga Mörk, Märta Karlsson, Lars Ladell 

Diskussion om hur valberedning och styrelse kan agera för att underlätta arbetet med  

att få fram en ny ordförande. 

§ 61  Öppnande och dagordning 

         Ursula öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.   

         Valberedningen redovisade dagsläget. Trots ett idogt arbete har ingen ny ordförande 

         hittats. 

         Ett förenklat uppdrag för ordförandeskapet diskuterades. Styrelsen fick i uppdrag att  

         skriva ett utkast för detta med stöd av det underlag, som lämnats in av tre föregående 

         ordföranden. Dessutom ska en beskrivning på föreningens verksamhet skrivas ner. 

         Målet är att få fram en ordförande till årsmötet 2018. 

§ 62  Val av mötesordförande och justeringsperson 

         Ursula valdes till mötesordförande och Arne valdes till justeringsperson.              

§ 63  Föregående styrelseprotokoll 

         Protokoll från 2017 05 03 och från 17 06 21 skrevs under och lämnades för arkivering. 

§ 64  Ekonomi och medlemslängd 

         Maggan redovisade resultat- och balansrapporterna. Föreningen har en      Bilaga 1 o 2 

         stabil ekonomi.                     

         Medlemsantalet har ökat med två personer och är nu uppe i 72 stycken.      Bilaga 3 

         Så har till exempel dramavandringarna gjort att några av aktörerna blivit  

         medlemmar. 

§ 65  Genomförda aktiviteter 

         A. Dramavandringar 

              Det har varit ett fantastiskt engagemang från de 32 medverkande. Publiken har 

              varit entusiastisk.  

              Kyrkan borde vara bemannad under spelningarna, då aktörerna bland annat 

              har värdesaker och kläder inne i kyrkan.  

              Det finns behov av inköp av några fler högtalare och fler högtalarbågar. 

         B. Guidningar 

              En sammanställning har gjorts av säsongens guidningar.  

              Guidningarna har bestått i dramatiserade vandringar, beställda guidningar och 

              onsdagsguidningar där 616 personer deltagit. Arrangemang utöver guidningarna 

              har besökts av 236 personer. Dessa har varit Maja Hagermans föredrag ”Vreta 

              kloster mitt i riksbyggartid” och ”Kvinnokraft: Kyrkliga textilier”.  

              Sammanlagt har 852 personer deltagit i de olika verksamheterna. Se samman-  

              ställning.                                                                                                        Bilaga 4 

              Under årets Östgötadagar kom 162 betalande. 



§ 66  Uppdragsbeskrivning för ordförande 

         En förenklad uppdragsbeskrivning skrivs ihop av styrelsen. Var och en ser igenom  

         inkomna beskrivningar till 18 oktober, då styrelsen träffas klockan 18.00. (OBS tiden!) 

§ 67  Planerade aktiviteter 

         A. Informations- och diskussionsmöte 20 september 

              Jorunn skickar ur en påminnelse om mötet. 

              Arne hälsar välkommen. Mötet börjar sedan med information angående  

              ordförandefrågan.  

              Därefter blir det föredrag av Susanne Glöersen och Monika Minnhagen-Alvsten från 

              Askeby kyrka. Jorunn kontaktar Susanne Glöersen och hör om de ska ha någon 

              ersättning. Arne ansvarar för att de blir avtackade. 

              Inför föredraget pratar Ursula med Sture om filmduk och Jorunn med Lars Ladell om 

              projektor och dator.  

               

         B. Klosterdag 24 september       

             Föredrag av Margareta Ridderstedt om kyrkliga textilier. Medlemmarna har 

             uppmanats att komma till andakten iförda olika dräkter. 

             En förfrågan har kommit om föreningen är intresserad av ett särtryck ur hennes nya 

             bok. Särtrycket behandlar textilier i Vreta kloster.  

             Föreningen tar inget ansvar för tryckning av särtrycket. 

  

         C. Höstens aktiviteter 

              Dramagruppen ska bjudas på kaffe, smörgås och kaka onsdag 8 november klockan 

             19.00. Jorunn skickar ut inbjudan.  Anmälan behövs.  Arne Land ska göra ett collage 

             från dramavandringarna. Vi hoppas, att Fattigstugan räcker som lokal. 

             Städdag inom- och utomhus 28 oktober klockan 10.00. 

 

§ 68  Trädgård och hus 

         Elavtalet ska förnyas på tre år. Maggan ansvarar. 

         Träramar runt örtesängarna behöver bytas ut. Anders har köpt in trä, som ska  

         linoljas. Arbetet ska vara färdigt till våren.          

§ 69  Informationsfrågor  

         A. Hemsidan 

              Lars Ladell behöver få uppgifter om städdagen.                

         B. Nästa medlemsutskick 

             Jorunn sänder underlag för utskick till Anders. Anders har bilder, som kan användas. 

 

§ 70  Övriga frågor 

         A. Det har kommit in önskemål om att Fattigstugan ska kunna bokas. Styrelsen har fått  

              svar från Lars Ladell, hemsideansvarig, att någon sådan funktion inte finns. En 

              whiteboard har satts upp i hallen för bokning.     

         B. Birgitta Alinder har erbjudit sig att ställa om tidsinställningarna på lamporna i 

              Fattigstugan. Styrelsen tackar så mycket för detta. 

         C. Försäljning av böcker 

              Försäljning i kyrkan:Föreningen tar ut sitt fasta pris. Församlingen bestämmer sitt  

              eget pris. 

         D. Församlingen har fått 500 kronor som gåva av Gunilla Hansson, född Reinicke. Hon 

               är nu medlem i föreningen.         

          



         E. Guidning åk 3 

              Guidedatumen för elever i åk 3 är fastställda. Åtta guidningar är inbokade. Den första 

              guidningen börjar 26.9. Det har inte varit några svårigheter att få ihop besöken. Det 

              kan bero på att eleverna vid behov nu kan bussas till och från kyrkan. 

          F. Fördelning av arbetsuppgifter 

              Styrelsen strukturerar upp olika ämnen, som det behöver arbetas med. En ansvarig  

              för varje ämne utses. Ansvariga kan vara medlemmar utanför styrelsen. 

 

§ 71       Nästa möte 

        A.  Nästa möte äger rum 24.10. klockan 19.00.  

              Arne valdes till mötesordförande. 

              Maj är fikaansvarig. 

         B. Avslutning 

              Mötesordförande tackade Jorunn för behövligt fika och visat intresse. Därefter 

              avslutades mötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                  

Maj Thulin  Arne Karlsson                    Ursula Söderberg 

Sekreterare  Justerare  Mötesordförande  

 

 


