
Föreningen Klosterliv i Vreta 

Protokoll från styrelsemöte 2018-01-10 

Fattigstugan 

Närvarande: Jorunn Antonsen, Anders Ekström, Arne Karlsson, Margareta Risarp, 

Maj Thulin 

Frånvarande: Ursula Söderberg 

§ 1       Öppnande och dagordning 

             Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 

§ 2       Val av ordförande och justeringsperson 

            Till mötesordförande valdes Jorunn och till justeringsperson Anders.  

§ 3       Föregående styrelseprotokoll 

             Protokollet godkändes. En underskrift saknas, varför protokollet inte lades till 

             handlingarna.       

§ 4        Ekonomisk rapport och medlemsläge 

             Kassören redogjorde för föreningens ekonomi. 

             Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2017 kommenterades.           Bilaga 1 

             Resultat- och balansrapporterna kommenterades.                               Bilaga 2, Bilaga 3  

             Det ekonomiska läget är oförändrat sedan föregående möte. 

             Kaffekokare och dammsugare gick sönder, så nya har införskaffats. Även flera  

             röstförstärkare har köpts in. Till örtagården har material till örtsängar och 

             linolja köpts in. 

             Medlemsantalet är oförändrat sedan senaste genomgången, alltså 75 stycken. Bilaga 4 

            19 medlemmar har hittills betalt.                                                                          

              

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

            Representanter från vår förening är Anders och Jorunn. Göran Tagesson är 

            representant för Stiftshistoriska sällskapet. Anders och Jorunn tar kontakt med honom 

            för ett möte för att diskutera vad Föreningen Klosterliv i Vreta kan erbjuda.  

§ 6       Uppdragsbeskrivning ordförande                                                                        Bilaga 5 

            Styrelsen diskuterade ordförandeuppgifterna och kompletterade med några punkter 

            utifrån det extra styrelsemötet 18 oktober 2017. Listan delges valberedning. 

§ 7        Planerade aktiviteter 

              A.   Studiecirkel: Tusen år i Vreta klosters kyrkby. 

                     Arne Karlsson och Birgitta Alinder har träffats och gått igenom upplägget.  

                     Förslag på träffar våren 2018: i Fattigstugan 31 januari, 14 februari, 21 mars,  

                     4 april, 18 april och utomhus 9 maj.   

                     Presentation och datum för mötena sker vid medlemsmötet 17 januari. 

                     Maggan anmäler cirkeln till Studieförbundet Sensus. 



                     Arne skriver och Anders skickar ut en påminnelse till medlemmarna om 

                     medlemsmötet.              

              B.   Medlemsmöte 17 januari  

                    Punkter: Information om Stiftshistoriska symposiet, Föreläsningsförenigens 

                    önskemål angående visning av föreningens kostymer, kommande  

                    dramatiseringar, studiecirkel angående boken ”Tusen år i Vreta klosters kyrkby 

                    och vårens örtagårdsarbete. Påminnelse om årsmötet.                 

              C.   Årsmöte 14 mars 

                     Verksamhetsberättelsen : Anders gör ett underlag. 

                     Verksamhetsplan : Arne gör ett underlag.  

                     Budgetförslag: Maggan presenterar ett underlag. 

                     Underhållning: Förslag att Göran Tagesson tillfrågas om en redovisning av de 

                     arkeologiska utgrävningarna kring Klosterhuset. Jorunn kontaktar honom.              

               D.   Örtagården – vårstädning 21 april  

               

§ 8    Trädgård och hus 

         Det vore trevligt med informationsskyltar till kyrkans byggnader. Församlingen 

         tillfrågas, om den har intresse av sådana.  

         Revidering av innehållet till skyltar till örtsängarna behövs. 

         Trädgårdsgruppen väcks till liv.  

§ 9   Informationsfrågor 

             A.   Hemsidan 

                    Hemsidan kompletteras efter 17 januari. 

             B.   Medlemsutskick 

                    Senaste medlemsutskicket utkom 1 januari 2018. 

                    Påminnelse om mötesdatum. 

                    Påminnelse om motioner inför årsmötet görs via e-post. 

                    I nästa medlemsinfo efter årsmötet informeras om årsmötet och eventuella beslut. 

§ 10     Övriga frågor 

            A.   Tryckning medeltida brev – Nunneskriften 

                   Två nya förslag för tryckningen:                                                               Bilaga 6 

                   Ett av förslagen gäller tryckning av 200 exemplar, som ska vara klar till 1 maj. 

                   Kostnad 9134 kronor. 

Beslut:       Styrelsen gick på detta förslag.  

                   Anders meddelar Lars beslutet.                                        

            B.   Vretaklosterbygdens föreläsningsförening: Dräktvisning av föreningens kläder 

                   Jorunn Antonsen, Helena Söderberg och Elisabeth Land arbetar vidare med detta.  

§ 11     Nästa styrelsemöte  

            Nästa styrelsemöte äger rum 20 februari 2018  klockan 19.00.  

            Val av mötesordförande: Arne Karlsson 

             Fikaansvarig: Margareta Risarp 



§ 12    Avslutning 

           Jorunn tackade Anders för nyttigt och gott fika och avslutade möter.               

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Maj Thulin                            Jorunn Antonsen                          Anders Ekström  

Sekreterare       Mötesordförande                          Justerare  


