
Föreningen Klosterliv i Vreta 
Styrelsemöte 2017-10-24 

 

Närvarande: Ursula Söderberg, Arne Karlsson, Maj Thulin, Margareta Risarp, Anders Ekström, 

Jorunn Antonsen 

 

§ 72   Öppnande och dagordnig 

           Arne Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 73   Val av mötesordförande och justeringsperson 

          Till mötesordförande valdes Arne vid föregående möte. Anders valdes till justerare. 

§ 74   Föregående styrelseprotokoll 17 09 06 

          Föregående protokoll undertecknades och lades till handlingarna tillika med bilaga1, 2, 3  

          och 4.  

§ 75   Ekonomi och medlemsläge 

          Maggan redovisade balans- och resultatrapporterna.            Bilaga 1, Bilaga 2 

          Räkningar från Tekniska verken kommer. Försäkring för inventarier är betald.  

          Böcker har sålts för 3000 kronor. 

          Medlemslistan kommenterades. En ny medlem har tillkommit, Monica Karlsson.    Bilaga 3 

          Föreningen har nu 73 medlemmar. 

§ 76   Genomförda aktiviteter           

A. Informations- och diskussionsmöte 20 september 

20 personer deltog. Det var ett trevligt möte. 

B. Klosterdag 24 september 

Vid klosterdagen deltog 70 personer. 35 personer deltog under föredraget. 

§ 77   Uppdragsbeskrivning för ordförande. Mötet den 18 oktober 

          Närvarande: Arne, Maggan, Maj 

          Anders hade meddelat förhinder. Jorunn och Ursula hade drabbats av influensa. 

          Ett kort underlag på uppdragsbeskrivning punktades ner med utgångspunkt från inkomna 

          exempel av tidigare ordföranden. 

§ 78   Planerade aktiviteter 

A. Städdag den 28 oktober 

Städdagen börjar 10.00. Anders ordnar grillkol och Maggan ansvarar för inköp av 

förtäring. 

B. Dramagruppen m fl Tackfest 

8.11 blir det tackfest för deltagare i höstens olika aktiviteter. 48 inbjudningar har gått ut. 

40 personer har tackat ja och sju personer nej. 

Fattigstugan räcker inte till som möteslokal. Arne hör med Stefansgården om förningen 

kan vara där. 

Förtäring: landgång för ca 60 kronor, olika mineralvatten, kaffe med kaka. Ursula hör  

med Ljungsbro café och seconhand, om man kan leverera landgångarna. Om inte, 

tillfrågas Hemköp. 

Program: Arne hälsar välkommen. Arne och Märta informerar om de genomförda 

guidningarna. Helena Söderberg, Elisabeth Land och Jorunn Antonsen berättar om de 

genomförda dramatiseringarna. Bildvisning av Arne Land. Funderingar på vad 

föreningen kan förändra och förbättra.  

C. Terminsavslutning den 29 november 



Sigvard Hallendorf och Jorunn kommer att berätta om julfirande förr. Arne har en liten 

filmduk. Fråga även Arne Land om duk.  

Förtäring: julgröt och skinksmörgås.      

§ 79   Vårterminens aktiviteter 

           Årsmöte den 14 mars, studiecirkel kring ”Tusen år i Vreta klosters kyrkby” av Arne 

           Karlsson  och Birgitta Alinder. Ett studiebesök ingår. Studieförbundet Sensus kontaktas.   

           Arbete i örtagården under två tillfällen: Nya örtasängar ska tillverkas. Örtagården vårstädas.    

§ 80   Trädgård, hus 

          En ny ros är planterad. Städdag lördag den28 oktober. En eller två nya sängar tillkommer i  

          vår. Då blir det omplantering av flera växter.  

§ 81   Informationsfrågor 

A. Hemsidan 

Inga synpunkter på hemsidan inkom. Lars Ladell ansvarar för hemsidan under detta år. 

B. Nästa medlemsutskick 

Nästa medlemsutskick sänds ut efter nästa styrelsemöte, som är den 12 december.  

§ 82   Bokgåvor: Margareta Ridderstedt, Arne Land 

          Föreningen har fått bokgåva från Margareta Ridderstedt resp Arne Land. 

          Margareta Ridderstedt är redan avtackad. Arne Karlsson tackar Arne Land. 

§ 83   Övriga frågor 

          Lars Ladell önskar en tryckning av det brev, som en studiecirkel i föreningen har  

          översatt från latin till svenska.                                                                          Bilaga 4                    

          Styrelsen är positiv till tryckning. Vad skiljer tryckalternativ 1 och 2 åt? Anders 

          kontaktar Lars om detta.   

§ 84   Nästa möte 

          Nästa möte är den 12 december  klockan 19.00. 

          Arne ansvarar för förtäringen. 

          Ordförande vid nästa möte är Anders. 

§ 85   Avslutning 

         Arne tackade för ett konstruktivt möte. Maj tackades för gott fika. 

         Arne avslutade mötet. 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj Thulin   Arne Karlsson    Anders Ekström 

Sekreterare   Mötesordförande   Justerare 


