
Föreningen Klosterliv i Vreta 

Styrelsemöte 2017 12 12 

Fattigstugan 

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

Maj Thulin 

Frånvarande: Jorunn Antonsen 

§ 86     Öppnande och dagordning 

            Anders hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen godkändes.             

§ 87     Val av ordförande och justeringsperson 

             Anders valdes till mötesordförande och Ursula till justeringsperson.  

§ 88     Föregående styrelseprotokoll 

            Föregående styrelseprotokoll signerades och lades till handlingarna tillsammans med 

            fyra bilagor. 

§ 89     Ekonomisk rapport och medlemsläge 

            Maggan redogjorde för resultat- och balansrapporterna.                           Bilaga 1 och 2 

            Utgifter för örtagården blev något dyrare än budgeterat. Material till nya örtsängar 

            har köpts in. Julfesten blev även den något dyrare. Många hade hörsammat 

            inbjudningen, vilket var mycket glädjande. Färdiga landgångar kom från Hemköp. 

            De blev verkligen uppskattade. Underhållningen kostade 1000 kronor. 

            Antalet medlemmar har ökat och är nu 75. Flera personer från årets                  Bilaga 3                

            dramatiseringar har gått med i föreningen. 

§ 90     Genomförda aktiviteter 

            A    Städdag den 28 oktober.  

                   Sju medlemmar deltog. De bjöds efter idogt arbete på grillad korv och kaffe med 

                   kaka. 

            B.   Tackfika 8 november 

                   Föreningen bjöd de personer, som varit engagerade i olika aktiviteter under året 

                   på tackfika. 38 medlemmar deltog. Träffen var mycket uppskattad. 

            C.   Terminsavslutning 29 november 

                   30 medlemmar hörsammade inbjudan, vilket var mycket glädjande. 28 personer 

                   deltog, då tyvärr två personer var förhindrade att komma. Föreningen bjöd på  

                   förtäring, som bestod av mycket goda landgångar och kaffe med dopp.  

                   Det bjöds även på uppskattad julig underhållning av Jorunn  Antonsen och  

                   Sigge Hallendorff.  

§ 91     Stiftshistoriskt symposium i Vreta 1 maj 2018 – Stiftshistoriska sällskapet 

            Föreningen Klosterliv i Vreta är positiv till att delta i symposiet. Anders och Jorunn 

            ombesörjer kontakten. Lars Ladell tillfrågas, om han kan presentera Nunneskriften,  

            som är framtagen under en studiecirkel.           



§ 92     Planerade aktiviteter 

            A.   Studiecirkel -Tusen år i Vreta klosters kyrkby 

                  Förslag på en studiecirkel kring boken ”Tusen år i Vreta klosters kyrkby”  

                  författad av Arne Karlsson och Birgitta Alinder. Författarna är positiva.    

                  De ansvarar gärna för att lägga upp studiecirkeln.  

                  Presentation av innehåll och datum för cirkeln presenteras vid medlemsmöte 

                  2018- 01-17.  

            B.   Årsmöte 14 mars 

                  Inbjudan till årsmötet ska skickas ut fyra veckor innan.  Diskussion om  

                  underhållning.                                      

            C.   Arkeologiundersökning Stenhuset 

                   Förslag: Den pågående arkeologiundersökningen kring Stenhuset presenteras 

                   under ett medlemsmöte.                  

            D.   Örtagården 

                   Fler människor behöver engageras till vårens örtagårdsarbete: två arbetsdagar med  

                   tillverkning av bland annat fler örtsängar plus en städdag 21.4.                        

            E.  Symposium 1 maj 

                  Se ovan under § 91.     

 

§ 93     Trädgård och hus 

            A.   Bokning 

                   Nu kan Fattigstugan bokas. Bokning fungerar bra. 

            B.   Vinterskötsel 

                   Arne fortsätter att sköta värmen. 

                   Maggan tömmer brevlådan. 

            C.   En extra nyckel finns till Fattigstugan.  

§ 94     Informationsfrågor 

            A.   Hemsidan 

                   Lars Ladell, ansvarig för hemsidan, ska informeras  om aktuella datum. 

            B.   Medlemsutskick 

                   I början av januari, senast under trettonhelgen, ska ett medlemsutskick sändas ut  

                   med datum för kommande aktiviteter och för årsmötet. 

                   Medlemmar utan e-post får brev med inbetalningsblankett från Maggan. 

                    

§ 95      Övriga frågor 

             A.   Tryckning medeltida brev – Nunneskriften 

                    En studiecirkel under ledning av Lars Ladell genomfördes under hösten 2014 till 

                    hösten och vintern 2015. Cirkeln gick under namnet ”Medeltida brev”.   

                    Som tryckt kommer häftet att kallas ”Nunneskriften”. 

                    Lars har tagit in offerter från två tryckerier med tre kostnadsalternativ. Se  

                    Bilaga 4 från styrelseprotokoll  2017-10-24.            

                    Diskussion om de alternativa tryckkostnaderna.                  

                    Lars förordar Alternativ 1, där 200 exemplar trycks upp. Tryckeribidrag söks                                      



                    från Lagerfelts fond. Besked om eventuellt bidrag kommer i juni 2018.  

                    Om ansökan avslås gäller alternativ 2. 100 exemplar trycks upp. 

                    Föreningen står då för del av tryckkostnaderna.                      

                    Styrelsen går på Lars´ förslag. 

             B.   Saknad bilaga (2017-06-21, § 60A)                                                            

                    Anders har hela texten. Han sänder den till Maj för vidare arkivering.                      

             C.   Bokgåva  

                    Helena Söderberg har sammanställt allt material från upplevelsevandringarna 

                    2017. Arne Land står för fotografierna. Den är vackert inbunden av Helena. 

                    Den överlämnades till Arne Karlsson under förningens tackkväll. 

                    Arne Karlsson tackar Helena Söderberg och Arne Land för gåvan.  

             D.   Vreta klosterbygdens föreläsningsförening 

                     Föreläsningsföreningen önskar en mannekänguppvisning av dräkter från 

                     Föreningen Klosterliv i Vreta någon gång under hösten 2018.  

                     Maggan frågar Helena Söderberg, Elisabeth Land och Jorunn Antonsen hur de 

                     ställer sig till förfrågan. Det är ju ett ypperligt tillfälle att marknadsföra vår 

                     förening. 

§ 96     Nästa styrelsemöte 2018-01-10 

             Mötesordförande nästa gång: förslag Jorunn Antonsen. 

             Anders ansvarar för fikat. 

§ 97     Avslutning    

            Anders tackade för visat intresse och tackade Arne för gott fika. 

            Och så:  

            God Jul! 

 

         

 

 

 

 

 

Maj Thulin                     Anders Ekström                              Ursula Söderberg 

Sekreterare                     Mötesordförande         Justerare  

 

 

  


