
FÖRENINGEN  KLOSTERLIV I VRETA  

Styrelsemöte 2018-02-20 

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

                     Maj Thulin 

§ 13   Öppnande och dagordning 

          Arne öppnade mötet och hälsade välkommen.  

§ 14   Val av mötesordförande och justeringsperson 

           Arne valdes till mötesordförande och Ursula justeringsperson. 

§ 15   Föregående styrelseprotokoll 

          Protokollet godkändes med ändring av paragrafnumren. 

§ 16   Ekonomisk rapport och medlemsläge 

          Den ekonomiska rapporten kommenterades och lades till handlingarna. 

          Tre nya medlemmar har tillkommit.  

§ 17   Genomförda aktiviteter 

          A.   Upptaktsmöte 17 januari 

                 20 personer kom till mötet. 

          B.   Studiecirkel start 7 februari 

                 24 personer har anmält sig till studiecirkeln ”Tusen år i Vreta Klosters kyrkby”. 

§ 18   Planerade aktiviteter 

          A.   Fullfölja studiecirkeln 

                 Cirkeln kommer att innehålla fyra teoritillfällen och avslutas med en rundvandring. 

                 Förslag på/önskemål om ytterligare en utomhusvandring, vilket Arne gick med på. 

          B.   Årsmöte 14 mars 

                 Årsmötet äger rum i Fattigstugan. 

                 Anders har gjort ett utkast angående verksamhetsberättelsen, som gicks igenom. 

                 Eventuella förändringar sänds till Anders.  

                 Verksamhetsplan för 2018 för Föreningen Klosterliv i Vreta: Datum tas bort för  

                 olika aktiviteter. 

                 Bokslut 2017 och förslag till budget för 2018 presenteras.   

                 Göran Tagessons föredrag om de genomförda utgrävningarna hålls i Fattigstugan 

                 för medlemmar.                               

                 Förtäring: smörgås + torr kaka. Frivilliga krafter förbereder förtäringen 18.00.     

                 Påminnelse om årsmötet plus att motioner insänds senast 28 februari.                

         C.   Stiftshistoriskt symposium 1 maj 

                 Anders och Jorunn har träffat Göran Tagesson inför planeringen av  

                 besöket i maj. Tre grupper guidas parallellt på olika stationer. Jorunn får i uppdrag 

                 att diskutera vidare med Göran Tagesson och Christina Blomqvist. 

          D.  Dramatiserade vandringar 

                Datum för dramavandringarna är bestämda: 2-3 juni och 9-10 juni.  Utöver  

                guidningarna tillkommer träningstillfällen.   

                Personer som ansvarar för kaffebröd + kaffekokning behövs.       

           



          E.   Östgötadagarna 

                 Östgötadagarna äger rum 1-2 september. Anmälan ska vara inne före 3 april. 

                 Scener ur ”Starka kvinnor i Vreta” visas. 

          F.   Sommarens guidningar enligt hemsidan 

                Guidningarna  genomförs vid tider som tidigare år. En guidning har tillkommit.  

          G.  Samarbete med Vreta klosters föreläsarförening 

                Önskemål om att Föreningen Klosterliv i Vretas dräkter visas. Datum är bestämt till  

                29 september. Dräkttillverkning och mannekänguppvisning genomförs. 

 § 19   Trädgård och hus 

          A.  Örtagården 

                Tas upp vid kommande tillfälle. 

§ 20   Informationsfrågor 

          A.  Hemsidan 

                Det finns inget akut att uppdatera just nu. 

          B.  Medlemsutskick 

                Medlemsutskick sänds ut efter årsmötet. 

§ 21   Övriga frågor 

          A.  Europeiska förbundet 

                Mötet äger i år rum i Piedra, Spanien 2018-04-14-16. 

                Kostnad: 225 euro, som ska erläggas senast 20 mars. Resa och uppehälle  

                tillkommer.                 

          B.  Blommor i Fattigstugan 

                Önskemål från Birgitta Alinder: Pelargonerna i Fattigstugan behöver kompletteras  

                och krukor inköpas.  Önskemålet godkändes.  

          C.  Årsmötet 14 mars 

                Styrelsen föreslår till årsmötet, att styrelsen ska arbeta med stadgeöversyn 

                bland annat med anledning av föreningens breddade verksamhetsfält.  

§ 22     Nästa styrelsemöte 

            Nästa möte äger rum 18-03-28. 

            Maggan tackades för gott fika. Fikaansvarig nästa gång är Maj. 

            Arne avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Maj Thulin             Arne Karlsson                      Ursula Söderberg 

Sekreterare                                    Mötesordförande                  Justerare    

  


