
Föreningen Klosterliv i Vreta 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2019 04 17                                                                        

Fattigstugan 

Närvarande: Arne Karlsson, Märta Karlsson, Nils Holger Carlsson, Monica  

Arvidsson, Margareta Risarp, Maj Thulin 

§ 29   Öppnande och dagordning 

           Ordförande Arne Karlsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

§ 30   Val av justeringsperson 

           Till justeringsperson valdes Monica Arvidsson 

§ 31   Föregående styrelsprotokoll 

           Föregående styrelseprotokoll kommenterades, skrivs under efter 

justering. 

§ 32   Ekonomisk rapport och medlemslängd 

           Resultatrapport                                                                               Bilaga  1  

           Försäljning av boken ” Britta börjar i klosterskola” har inbringat 450 kr. 

Eventuellt  vill Onsala församling köpa fler böcker.                                                                               

Elkostnaderna hittills i år är 5812 kr.                                                                              

Marknadsföring kostade 600 kr.                                                                                            

Balansrapport.  Jämfört med förra året ligger resultatet -3097 kr     Bilaga 2           

Medlemslängd. 48 medlemmar har hittills betalt medlemsavgift.                                   

Maggan skickar en påminnelse.                                                                Bilaga 3 

§ 33   Genomförda aktiviteter.                                                                                                         

        A. Studiecirkeln Örtagårdens växter. 5 tillfällen 13-20 st. har deltagit.             

Märta Karlsson varit cirkelledare. Stort tack Märta för trevliga möten.   

§ 34   Planerade aktiviteter.  



A. Klosterhusets invigning den 19/5 efter högmässan. Se föregående protokoll. 

Ceremonin inleds med fanfar.Jorunn Antonsen och Helena Söderberg ansvarar 

för framträdande av föreningens skådespelare. 

§  35   Trädgård och hus.   

 A. Vårstädning. Datum bestäms, när takomläggningen av fattigstugan är klar.   

§ 36   Sommarens guidningar. Märta presenterade guideprogrammet. De 

öppna guidningarna är på onsdagar och lördagar.                                       Bilaga 4   

§ 37   Höstens aktiviteter                                                                                                 

A. Årskurs 3         Karin Johansson kommer att ta kontakt med lärarna årskurs 3 

för att boka för besöken.                   Intresset för guidningarna årskurs 5 ( i 

församlingens regi, men vi som volontärer) har varit något svalt. Endast en 

grupp är anmäld av fyra tänkbara.  Arne avvaktar för att se. Om fler skolor 

anmäler intresse. 

B. Studiecirkel. Förslag till tema: Nunnornas liv under klostertidens första del. 

Fler förslag. Styrelsen funderar till nästa möte. 

§ 38   Informationsfrågor.  A. Hemsidan Lars Ladell uppdaterar hemsidan.           

B. Medlemsutskick. Maggan kommer att göra medlemsutskick den 23/4, då det 

även kommer att finnas inbjudan till invigningen av Klosterhuset. 

§ 39   Humleodling. 

 Hushållningssällskapet har ställt frågan till föreningen ,om den vill ta över dess 

humleodling. Föreningen tackar nej, då det fordras mycket arbete för att sköta 

den. 

§ 40   Lån av nunnedok.  Cecilia Svensson önskar låna 15-18 nunnedok den 5/5. 

Elisabet Land förmedlar dessa. Stjärnorps blockflöjtsensemble och kören Stella 

vocalis med Karin Alinder önskar låna medeltida dräkter  till invigningen av 

Klosterhuset den 19/5. Utlåningen beviljas. Det är viktigt att klädlånen går 

genom styrelsen. 

§ 41   Övriga frågor .                                                                                                       

En medlem har, genom Helena Söderberg, låtit sy upp en kavaj, som skulle 



kunna  användas vid framträdande vid lämplig tidsepok. Styrelsen anser, att det 

i dagsläget inte finns behov av ett sådant plagg. 

§ 42  Nästa styrelsemöte   

          Nästa styrelsemöte äger rum den 29/5. Kaffeansvarig är då Monica. 

Märta tackades för kvällens goda fika.                                                                                     

Ordförande tackade för aktivt deltagande och avslutade mötet. 

 

 

Maj Thulin                               Monica Arvidsson                      Arne Karlsson 

Sekreterare                            Justerare                                      Ordförande     

   


