
Föreningen Klosterliv i Vreta 

Styrelsemöte 2018-03-28 

Fattigstugan 

 

Närvarande: Jorunn Antonsen, Nils-Holger Carlsson, Arne Karlsson, Märta Karlsson, 

Margareta Risarp, Maj Thulin 

 

§ 35   Öppnande och dagordning 

          Arne hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes 

          med några tillägg. 

§ 36   Val av justeringsperson 

          Till justeringsperson valdes Nils-Holger Carlsson  

§ 37   Föregående styrelseprotokoll   

          Föregående styrelseprotokoll från 2018-03-06 undertecknades och lades till 

          handlingarna. 

§ 38   Ekonomisk rapport och medlemslängd 

          Maggan redovisade balans- och resultatrapporterna. Tryckkostnaden för skriften 

          ”Klostren i Vreta och Askeby 1462” = ”Nunneskriften” uppgick till 8 374 kronor. 

           Fakturan är betald.  

           Betalande medlemmar är för närvarande 59 stycken. 20 medlemmar, som betalade 

           2017, har ännu inte betalt. Maggan sänder som vanligt ut en påminnelse.  

 § 39   Genomförda aktiviteter 

           A. Studiecirkeln 

                Studiecirkeln fortsätter som planerat. Den är välbesökt. 

           B. Årsmötet 

               Göran Tagesson föreläste om utgrävningarna vid Klosterhuset. 28 personer 

               deltog. Därefter blev det årsmöte, där 19 personer deltog. 

§ 40   Planerade aktiviteter 

          A. Fullfölja studiecirkeln 

               Studiecirkeln fortsätter. En extra utomhusguidning utöver den redan planerade 

               tillkommer. Arne berättar då om särskilda personer begravda på kyrkogården. 

          B. Vårstädning in-utvändigt i Fattigstugan 

               Se § 41. 

          C. Stiftshistoriska sällskapets besök 1 maj 

               Bemanningen är klar. Arne guidar vid Klosterhuset, Göran Tagesson guidar 

               vid klosterruinen och Märta i kyrkan. I Fattigstugan berättar Sture om Föreningen 

               Klosterliv i Vreta och dess verksamhet. Där ansvarar Ursula för kaffeserveringen.  

               Den nya skriften ”Klostren i Vreta och Askeby 1462” kommer att finnas till 



               försäljning i Fattigstugan. 

               Sture och Ursula ansvarar för försäljningen.                                           

          D. Dramatiserade vandringa i juni 

               Jorunn redogjorde för planerna kring evenemangen. Barbro och Alf Karlsson bakar 

               kaffebröd. 

               Det är problem med förstärkare. Åtta förstärkare finns. Fyra nya behöver inköpas. 

               Inköpen godkänns. Maggan införskaffar dem. 

               Lars Ladell ombeds att uppdatera förra årets affischer med ändring av datum och 

               tider. Jorunn tar kontakt med honom. 

               Märta ansvarar för Corren –kontakt och Visit Linköping. 

               Corren är inbjuden att komma och skriva om de dramatiserade vandringarna.   

          E. Sommarens guidningar 

               21.4 äger den första guidningen rum. Därefter blir det onsdagsguidningar efter  

               midsommar.            

          F. Östgötadagarna 

              Föreningen är anmäld. Temat i år är ”Folkkonst”. 

          G. Samarbete med Ljungsbro föreläsningsförening ev. 25.9 klockan 19.00 

               Föreningen Klosterliv i Vreta ska visa upp och berätta om en del av föreningens 

               dräkter. Reseersättning kan erhållas för de medverkande.                

§ 41   Trädgård och hus 

          A. Örtagården 

               21 april klocka 10.00 äger vårstädning rum av Fattigstugan inomhus och ansning av 

               örtagården. Förtäring enligt tradition med korv och bröd, kaffe och kaka. Nytt 

               blir dock att korven anrättas i stekpanna i köket, då grillen är gammal och ranglig. 

               En del brädor till örtesängarna behöver bytas ut.  

               Nya pelargoner och ytterkrukor är inköpta. Märta åtar sig att vattna dem.  

§ 42   Informationsfrågor 

          A. Askebys inbjudan 

              Föreningen Askeby Kloster har önskemål om samarbete med Föreningen Klosterliv 

              i Vreta. Intresse finns även från vår förening.  

          B. Hemsidan 

              Jorunn meddelar Lars Ladell om vilka positioner styrelsemedlemmarna har.                

          C. Medlemsutskick 

               Ett medlemsutskick kommer ut i början av april.  

§ 43   Övriga frågor 

          A. Europeiska förbundet 

               Diskussion om ny kontaktperson fortsätter vid nästa möte. 

          B. Det finns ett nätverk för de historiska klostren i Sverige. Jorunn undersöker hur 

               nätverket fungerar.  

          C. Nunneskriften 

               Nunneskriften kommer att säljas i Fattigstugan 1 maj. Därefter kan försäljning ske 

               i kyrkan av församlingen.                                 



§ 44   Nästa styrelsemöte 

          Nästa styrelsemöte äger rum 25 april.           

§ 45   Avslutning 

          Märta tackades för gott fika. Nils-Holger ansvarar för fikat nästa gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj Thulin          Nils-Holger  Carlsson                              Arne Karlsson 

Sekreterare                                 Justerare                                                    Ordförande 

 

 


