
Föreningen Klosterliv i Vreta 

Styrelsemöte 2018- 09- 26 

Fattigstugan 

 

Närvarande:   

Arne Karlsson, Märta Karlsson, Nils-Holger Carlsson, Margareta Risarp, Maj Thulin 

 

§ 80 Öppnande och dagordning 

                 Ordförande Arne Karlsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 Dagordningen godkändes. 

§ 81 Val av justeringsperson 

  Till justeringsperson valdes Margareta Risarp. 

§ 82 Styrelseprotokoll från 2018-08-20 undertecknades och lades till handlingarna. 

§ 83 Ekonomisk rapport och medlemsläge 

Balansrapport: Föregående års reslutat blev 4 517,95. Årets reslutat beräknas till 

                        5 611,28, alltså en ökning.                    Bilaga 1 

Resultatrapport:                                             Bilaga 2 

                       Nyinkomna fakturor: 

  Annons om Östgötadagarna 1 161:- 

  Länsförsäkringar 1 834:- 

  Tekniska verken 510:- 

  Intäkter: 

  Guidningar ca 30 000:- 

                       Guidningar Vretagymnasiet 500:-  

Medlemsläge Två nya medlemmar har tillkommit, Eva och Tomas Kullbjer. De 

                        bor i Norrköping men har fastnat för Föreningen Klosterliv i  

                        Vreta. Det är en mycket bra reklam för föreningen, som nu har                  

                        79 medlemmar.                                                          Bilaga 3 

§ 84 Genomförda aktiviteter 

 A. Guidningarna                                                                               Bilaga 4 

      Vårens och sommarens guidningar har fungerat bra. Så även 

       annonsering i Corren.                                                                 .          

B.Östgötadagarna fungerade även de bra. Nettoinkomsten blev 9 643:-.                      

                                                                                      Bilaga 5 

C. Dräktvisning 

     Föreningen Klosterliv i Vreta fick en förfrågan från VretaKlosterBygdens      

     FöreläsningsFörening om att visa upp en del av föreningens dräkter, som 

     används vid till exempel dramatiserade vandringar.                      



                        Visningen ägde rum på biblioteket i Ljungsbro 25. 9 under ledning av Helena   

  Söderberg. Under en timme paraderade  historiskt utklädda personer i  

  välsydda, färgsprakande kreationer. Att notera är att Helena sytt de flesta av              

  dräkterna! En stor skara medlemmar deltog. 19 personer besökte föredraget. 

  Stort tack till Helena och alla aktörer!     

§ 85   Planerade aktiviteter 

   A. Studiecirkel: Gravar i kyrkan 

        Robert Risarp guidar 17.10, 31.10 och 14.11. Samling i Fattigstugan.                   

    B. Klosterhuset 

         Ett råd på fyra personer har bildats för att arbeta med planerna för  

         Klosterhuset. Rådet består av Märta Karlsson, Sture Lahrin,  Ann-Marie 

         Lind och kyrkoherden. Invigning äger preliminärt rum 19.5 2019. 

    C. Städdag 

         Städning både inom- och utomhus av Fattigstugan äger rum lördag 27.10 

         med start 10.00.      

         Maggan ansvarar för inköp. 

    D. Tackfest 

            Tackfest för medlemmar, som engagerat sig i föreningens olika  

            aktiviteter, äger rum onsdag 7.11.     

            Ett särskilt tack till Helena Söderberg, för sitt engagemang i föreningens 

            dräkter och visningen på Ljungsbro bibliotek. Även stort tack till Alf 

            och Barbro Karlsson för bakning av östgötabakelserna till  

            Östgötadagarna.   

            Ljungsbro Café tillfrågas, om man kan ansvara för förtäringen.               

            Önskemål om att tackfesten ska äga rum i prästgården. Arne 

             berättar då om porträtten där.  

             Inbjudan sänds ut under vecka 42. Eventuell gluten-,  laktosintolerans  

             med mera ska anges. Svar ska ha inkommit senast 29.10.      

       E. Terminsavslutning 

            Terminen avslutas 5.12. Sture Lahrin och Arne Land berättar om sin 

             resa till ett symposium i Averbode, Belgien.    

§ 86 Trädgård och hus 

 Skötseln har flutit på enligt uppgjort schema. Det har behövts ett  

 ihärdigt vattnande  på grund av den extremt varma sommaren. Men  

 trädgården har prunkat! 

§ 87 Informationsfrågor 

 A. Hemsidan 

      Lägg in datum för studiecirkeln angående gravar inne i kyrkan. Märta 

      kontaktar Lars Ladell om detta. 

                      

            



                           B. Medlemsutskick 

          Medlemsutskick sänds ut under v 41. 

          Innehåll:  - städdagen 

                          - studiecirkeln 

                          - aktiviteter: besök av åk 5, besök av åk 3 

§ 88      Övriga frågor 

     Karin Johansson och Maj Thulin ska be om ett möte med kyrkoherden   

     angående synpunkter på bokning av guidningarna för åk 3. 

§ 89      Nästa styrelsemöte 

     Nästa styrelsemöte äger rum 21.11  klockan 19.00 i Fattigstugan. 

     Maggan är då fikaansvarig. 

§ 90      Avslutning 

     Arne tackade Maj för fikat och avslutade styrelsemötet. 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

                      Maj Thulin                        Margareta Risarp                    Arne Karlsson 

Sekreterare   Justeringsperson                      Ordförande 

    

          

                           

                                                   

                 

  

                                  

 


