
Föreningen klosterliv i Vreta 

Styrelsemöte 2018-04-25 

Fattigstugan 

Närvarande: Arne Karlsson, Märta Karlsson, Nils-Holger Carlsson, Margareta Risarp, 

Jorunn Antonsen, Maj Thulin 

  

§ 46   Öppnande och dagordning 

          Arne hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

          Dagordningen godkändes med vissa tillägg. 

§ 47   Val av justeringsperson 

           Maggan valdes till justeringsperson. 

§ 48   Föregående styrelseprotokoll 

          Protokoll från  konstituerande styrelsemöte och föregående styrelseprotokoll lades 

          till handlingarna. 

§ 49   Ekonomisk rapport och medlemslängd   

          Maggan har hand om utskick till efterfrågade böcker. 

          Inga påtagliga förändringar i balans-  och resultatrapporterna sedan förra mötet.  

                                                                                                                      Bilaga 1, Bilaga 2                       

          Medlemslängd: Påminnelse har gått ut till ännu inte betalande, vilket resulterat i  

          att två till har betalt. Medlemsantalet är vid dags dato 63.                                 Bilaga 3 

§ 50   Genomförda aktiviteter 

          A. Studiecirkeln 

               16 maj genomförs en rundvandring i kyrkbyn. Det ska bli spännande, då många 

               medlemmar inte är så bekanta med historiken kring byggnaderna.   

          B. Städdag 

               Åtta personer deltog i vårstädningen, vilken genomfördes i skönt väder. Föreningen 

               bjöd på sedvanlig förtäring. 

§ 51  Planerade aktiviteter 

         A. Stiftshistoriska sällskapets besök den 1 maj 

             Arne har talat med Göran Tagesson, som ska guida och berätta om den senaste  

             utgrävningen. 19 personer är anmälda hittills. Anmälningstiden har ännu inte gått ut.  

         B. Fullfölja studiecirkeln 

              Se ovan § 50 A. 

         C. Kyrkogårdsvandring 

              Arne håller i en kyrkogårdsvandring för medlemmar 23 maj.  

         D. Dramatiserade vandringar i juni 

              Märta är administrativt ansvarig. 

              Lista till deltagarna har gått ut angående datum och roller. 7 maj måste bemanningen 



             vara klar. Märta ansvarar för headset och förstärkare. Ett körschema för byte av  

             högtalare behövs. Fyra nya mikrofoner (headsets) har köpts in för ca 1450 kronor. 

             Information om dramavandringarna är inlagd på Visit Linköping och Östergötlands 

             Event genom Märtas försorg. Hon kommer att sätta upp affischer i Ljungsbro och  

             Berg. Hon ansvarar även för info till hemsidan.  

             Sture Lahrin ansvarar för försäljningen under våren. Nils-Holger kan ansvara för 

             försäljning under hösten. 

         E. Sommarens guidningar 

             Datum och bemanning är klara.  

         F. Östgötadagarna  

             Se föregående protokoll § 40 F 

             Märta ansvarar för alla förberedelser inför Östgötadagarna. Så är till exempel  

             nya flaggor och kartor beställda. 

        G. Samarbete med VretaKlosterBygdens FöreläsningsFörening 

              Fortsatt kontakt med föreningen angående Föreningen Klosterliv i Vretas medverkan 

              25 september, då en del av våra dräkter kanske visas upp. 

§ 52   Europeiska förbundet 

          Anna-Maria Lilljebjörn tillfrågades om hon kunde tänka sig vara föreningens 

          kontaktperson efter Birgitta Alinder. Svar ja, vilket glädjer styrelsen.                    

§ 53   Trädgård och hus 

          Blommor till yttertrappan är inköpa och planterade i kruka.   

          Där det behövts har Märta kompletterat med nya informationslappar i örtagården.   

     

          Sommartillsyn: 

          Leif sköter gräsklippningen. 

          Vattning och ans 

          v 26, 27 Märta 

          v 28, 29 Nils-Holger 

          v 30, 31 Maj 

          v 32, 33 Arne 

          v 34-35 Maggan 

          Nils-Holger och Maggan kan hjälpa till med tillverkning av nya bräder.           

§ 54   Informationsfrågor 

          A. Hemsidan 

               Den gjorda uppdateringen av hemsidan kommenterades. 

          B. Medlemsutskick 

               Medlemsutskick ska sändas ut innan 25.5. Märta sänder mall för utskick till Jorunn.  

               Innehåll:  

               Representant till Europeiska Förbundet 

               Styrelsen 

               Trädgård 

               Guidningar 



               Dramavandringar 

               VretaKlosterBygdens FöreläsningsFörening 25 september angående våra dräkter 

               Östgötadagarna             

               

§ 55   Övriga frågor 

         -  Vreta Kloster Företagarförening har nu fått rätt information angående Föreningen  

            Klosterliv i Vretas  kontaktperson.   

         -  Reaktioner angående utträde ur föreningen 

            Någon enstaka undran har nått styrelsen angående några tidigare medlemmars  

            utträde ur föreningen.  

          - Kontakt med Föreningen Askeby kloster 

            Jorunn tar kontakt med en representant för Askeby angående samarbete.      

          - ”Nunneskriften” kommer att säljas på bokbordet i Vreta klosters kyrka för 50 kronor. 

§ 56   Nästa styrelsemöte  

          Nästa styrelsemöte äger rum 13 juni klockan 19.00. 

          Maj är då fikaansvarig.  

§ 57   Avslutning 

          Nils-Holger tackades för fika. Arne förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

          

        

 

 

 

 

 

 

 

Ma j Thulin                                Margareta Risarp                         Arne Karlsson           

Sekreterare                                 Justerare                                      Ordförande  

   


