
Föreningen Klosterliv i Vreta 
Årsmötesprotokoll 2020-03-11 

 

 
Närvarande: Se närvarolista 

 
Dagordning 

 

§ 1     Årsmötets öppnande 

          Ordförande Arne Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 

 

§ 2     Val av presidium för mötet: mötesordförande, sekreterare, två personer  

          att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet samt två rösträknare 

          Till mötesordförande valdes Arne Karlsson, till mötessekreterare Maj Thulin, till 

          justeringspersoner samt rösträknare Margareta Risarp och Ursula Söderberg.        

 

§ 3     Fastställande av dagordning och röstlängd 

          Dagordningen fastställdes. Röstlängd se årsmötets närvarolista.          Bilaga 1,  Bilaga 2 

 

§ 4     Fråga om mötets behöriga utlysande 

          20-01-22 sändes datum för årsmötet ut till medlemmarna. Årsmötet är därmed 

           behörigt utlyst. 

 

§ 5     Föredragning av protokollet från årsmötet 2019 

          Mötesordförande föredrog 2019 års mötesprotokoll. Det lades till handlingarna. Bilaga 3 

 

§ 6     Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2019          

          Mötesordförande föredrog föreningens verksamheter för 2019.                             Bilaga 4 

          Sture Lahrin påpekade, att Arne Land och han representerade föreningen i juli 2019 

          vid 10-årsjubileet i Ihlow i Tyskland. Punkten tas upp vid nästa styrelsemöte. 

 

§ 7     Föredragning av resultat- och balansräkning för 2019 

          Kassör Margareta Risarp kommenterade några av 2019 års kostnader. Bilaga 5,  Bilaga 6 

          Exempel: 

          Uppvärmning av lokaler kostar ca 11 000 om året. 

          Försäkring av föreningens många dräkter och böcker kostar 1 800 kronor per år.    

          Medlemskap i Cictercian Carter kostar 880 kronor per år. 

          Medlemskap i Vretaklosterbygdens Företagareförening kostar 200 kronor per år. 

 

§ 8     Föredragning av revisionsberättelsen                                                                    

          Revisor Lars Ekenger föredrog revisionsberättelsen.                                               Bilaga 7 

           

§ 9     Fastställande av verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning 

          för 2019 

          Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för 2019 fastställdes.        

   

§ 10    Beslut om disposition av 2019 års resultat 

           2019 års ekonomiska resultat på 3 470 kronor tillförs det egna kapitalet. 

 

§ 11    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 

           Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019. 



 

§ 12    Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

           Inga förslag har lagts av styrelsen och inga motioner har inkommit. 

 

§ 13    Fastställande av årsavgift för 2021 

           Då föreningen inte har några större utgifter att betala, fastställdes 2021 års  

           medlemsavgift till samma som för innevarande år, alltså 50 kronor. 

 

§ 14    Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020                                  Bilaga 8 

           Verksamhetsplan och budget för 2020 antogs.             

           Klosterdagen 27.5 blir även datum för föreningens våravslutning. 

           Verksamhetsplanen: Marcus Lindberg skulle ta sig an arbetet angående datering  

           av ben från det Stenkilska gravkoret. Marcus arbetar inte längre vid Slotts-  och 

           domkyrkomuséet. Föreningen ska försöka hitta en annan lösning.          

 

§ 15    Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

           Antal ledamöter är oförändrat: ordförande plus fem ledamöter, alltså sex personer  

           ingår i styrelsen. 

 

§ 16    Val av ordförande i föreningen 

           Arne Karlsson omvaldes på ett år. 

 

§ 17    Val av övriga styrelseledamöter 

           Nils-Holger Carlsson och Margareta Risarp omvaldes på två år.  

           Monica Arvidsson, Märta Karlsson och Maj Thulin har ett år kvar av mandatperioden. 

 

§ 18    Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

           Lars Ekenger omvaldes på ett år. Nyval av Karin Johansson på ett år.  

           Till revisorssuppleant valdes Guy Lövgren på ett år. 

 

§ 19    Val av ansvarig för föreningens bibliotek 

           Kristina Ladell omvaldes på ett år. 

 

§ 20    Val av ansvarig för föreningens arkiv 

           Märta Karlsson omvaldes på ett år. 

 

§ 21    Val av ansvarig för föreningens dräktförråd 

           Elisabeth Land, Helena Söderberg och Ursula Söderberg omvaldes på ett år. 

 

§ 22    Val av ansvarig för hemsidan 

           Lars Ladell omvaldes på ett år. 

 

§ 23    Val av ansvarig för föreningens guideverksamhet 

           Märta Karlsson omvaldes på ett år. 

 

§ 24    Val av en valberedning om minst 2 medlemmar 

           Till valberedning omvaldes Sture Lahrin, Helena Söderberg och Ursula Söderberg. 

           Sture Lahrin är sammankallande.       

            

 

 



§ 25    Årsmötets avslutande 

           Mötesordförande tackade styrelse,valberedning och alla som bidragit till vår verksamhet 

           och förklarade årsmötet avslutat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          

 

 

         Maj Thulin, mötessekreterare                               Arne Karlsson, mötesordförande 

 

 

 

 

 

           

        Margareta Risarp, justeringsperson                       Ursula Söderberg, justeringsperson    


