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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

FÖRENINGEN KLOSTERLIV I VRETA 2018 
 

 

 

 

Tid: 14 mars 2018 

 

Plats: Fattigstugan 

 

Årsmötesförhandlingarna föregicks av föredrag av arkeolog Göran Tagesson som berättade om de 

grävningar som gjorts vid klosterhuset under hösten och vintern. 

 

 

§1 Årsmötet öppnades av föreningens vice ordförande Arne Karlsson som hälsade de närvarande 

19 medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Till ordförande för årsmötet valdes Arne Karlsson, till sekreterare valdes Kristina Ladell och 

till justerare och rösträknare valdes Inga Mörk och Birgitta Rustan. 

 

§3 Dagordningen godkändes. Röstlängden godkändes (deltagarlista, se bil. 1). 

 

§4 Mötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§5 Protokoll från årsmötet 2017 föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§6 Verksamhetsberättelsen för 2017 gicks igenom kortfattat. 

 Redogörelse för föreningens dräktförråd och bibliotek lämnades.  

  

§7 Resultat- och balansräkningen för 2017 föredrogs av kassören Margareta Risarp. 

 

§8 Revisionsberättelsen lästes upp. 

 

§9 Verksamhetsberättelsen för 2017 fastställdes. 

  Resultat- och balansräkningen för 2017 fastställdes. 

 

§10 Eftersom året gav ett minusresultat krävdes inget beslut om disposition av 2017 års resultat. 

 

§11 Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

§12 Styrelsens förslag är att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se över stadgarna med hänvisning, 

dels till föreningens breddade verksamhet, dels till det planerade besökscentrets kommande 

verksamhet. Beslutades enligt styrelsens förslag. 

 

 En motion har inkommit från Birgitta Alinder (bilaga 2), ”Förslag om fortsatt påfyllning av 

kunskap om föreningens kärnämnen kloster och kyrka”. Motionen diskuterades och mötet 

ansåg att den överensstämmer med föreningens verksamhetsplan för 2018 som styrelsen har 

som uppgift att försöka verkställa. Därmed ansågs motionen besvarad. 

 

§13 Beslutades att årsavgiften för 2019 ska vara oförändrad 50 kronor. 

 

§14 Verksamhetsplanen för 2018 gicks igenom och fastställdes. 

 Budgeten för 2018 gicks igenom och fastställdes. 
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§15  Beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. 

 

§16 Arne Karlsson valdes till ordförande på ett år. 

 

§17 Till ledamöter i styrelsen på två år valdes: 

 Margareta Risarp, omval 

 Nils-Holger Karlsson, nyval 

 Ursula Söderberg har bett att få avgå med ett år kvar och som ersättare ett år valdes 

 Märta Karlsson 

 Ledamöterna Jorunn Antonsen och Maj Thulin har båda ett år kvar av sin mandattid. 

 

§18 Till revisorer på ett år omvaldes Lars Ekenger och Jack Karlsson och till suppleant valdes 

Karin Johansson. 

 

§19 Till ansvarig för föreningens bibliotek omvaldes Kristina Ladell. 

 

§20 Till ansvarig för föreningens arkiv valdes Märta Karlsson. 

 

§21 Till ansvarig för föreningens dräktförråd av nunnedräkter valdes Elisabeth Land och Helena 

Söderberg valdes att ansvara för övriga dräkter. 

 

§22 Till ansvarig för föreningens hemsida omvaldes Lars Ladell. 

 

§23 Till ansvarig för föreningens guideverksamhet omvaldes Märta Karlsson. 

 

§24 Inga övriga funktionärer valdes. 

 

§25 Till valberedare valdes Sture Lahrin, sammankallande, Lars Ladell och Helena Söderberg.  

 

§26 Arne Karlsson tackade avgående styrelseledamöterna Anders Ekström och Ursula Söderberg 

med var sin vacker blomma. 

 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 Vid protokollet    Justeras 

 

 

 

 

 Kristina Ladell    Arne Karlsson 

 mötessekreterare    mötesordförande 

 

 

 Justeras    Justeras 

 

 

 

 

 Inga Mörk    Birgitta Rustan 

 

 


