
Föreningen Klosterliv i Vreta 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2019 11 13 

Fattigstugan 

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

Frånvarande: Monica Arvidsson 

 

 

§ 84 Öppnande och dagordning 

            Ordförande Arne Karlsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 85     Val av justeringsperson 

            Till justeringsperson valdes Margareta Risarp. 

 

§ 86     Föregående styrelseprotokoll den 25 september -19 

            Extra styrelsemöte 26.10 lades till handlingarna. 

 

§ 87     Ekonomisk rapport och medlemslängd 

            Balansrapport                                                                                                Bilaga 1 

            Lades till handlingarna                         

            Resultatrapport           Bilaga 2  

            Elräkningen uppgår till 1.461 kronor för september och oktober. Samma 

            period förra året var 0 kronor. En bidragande orsak är att lokalen används  

            oftare, till exempel av studiecirkeln ”Les Six”. 

            Medlemslängd                                                                                                 Bilaga 3 

            Medlemsantalet är nu 70, då två nya medlemmar har tillkommit, Örjan 

            Pettersson och Marie Holmquist. 

                  

§ 88     Genomförda aktiviteter      

            A, Studiecirkel 

                 Studiecirkeln handlar om kända personer i klostrets historia. Elva personer har 

                 anmält sig. Märta ansvarar för genomförandet. Hittills har två möten ägt rum, som 

                 handlade om Inge dä och klosterroven  i Vreta.      

                 De två återstående träffarna kommer att ägnas Vasarna och Tiburtz Tiburtius. 

 

            B. Tackfest 

9.11 var det tackfest för aktörer, som under vår och sommar deltagit i  

föreningens aktiviteter. Ca 30 personer slöt upp. Föreningen bjöd på dryck,  

smörgås, och  hembakade mjuka kakor. Tack Märta! Därpå visade Arne Land  

inslag  från föreningens olika aktiviteter. Tack Arne! 

 

§ 89           Planerade aktiviteter 

                  A. Studiecirkeln 

                       De två sista gångerna  kommer att ägnas åt Vasarna och Tiburtz Tiburtius. 



             B. Julavslutning 

                  OBS! Datumet ändras från 11.12 till 10.12.  

                  Arkeologen Tom Carlsson är inbjuden att berätta om sin nya bok ”Människor 

                  norr om sjön Roxen under 10 000 år”. Den kommer att finnas till försäljning och kostar 

                  120 kronor. 

                  Margareta köper in förtäring för kvällen: risgrynsgröt, bröd, skinka , ost och 

                  pepparkakor.  

 

§ 90           Guidningar 

                  Årets sista guidningar är avslutade. 

                  18.10 guidade Arne och 21.10 Märta. 

                  I vår är två guidningar hittills inbokade. I maj kommer Kalle Nordh med 20-25 

                  personer. Märta guidar 14.6 om Göta och Kinda kanaler. 

 

 § 91          Europeiska förbundet                                                                                          Bilaga 4    

                  Anna Maria Lilljebjörn informerade om de senaste nyheterna från Europeiska  

                  förbundet. Vissa medlemsorganisationer har meddelat missnöje med möjlighet 

                  till inflytande. Styrelsen har lyssnat och kommer med förslag till förändringar. 

 

§ 92           Trädgård och hus 

                  Takrännorna ska rensas. Arne och sonen Johan ansvarar för detta 

                  Fyra stolar har flyttats till vinden. Fyra stolar är skänkta till föreningen av Arne 

                  och Märta. 

 

§ 93           Rude Glantz´ svagdricka 

                  Rude Glantz erbjuder föreningen att köpa svagdricka för 80 kronor/flaska, som 

                  medlemmarna då kan få som julgåva vid föreningen tackfest. Styrelsen tackar nej till 

                  erbjudandet. 

                  Arne meddelar Rude beslutet. 

 

§ 94           Informationsfrågor   

                  A. Hemsidan 

                       Lars Ladell sköter föreningens hemsida med den äran. Tack Lars! 

                  B. Medlemsinformation 

                       Information till medlemmarna sänds ut i slutet av november. Märta skickar en  

                       bild till Margareta för infogande. 

                       Några förslag till vårens program: 

                       Baltzar von Platen: kanalbygget och om folket som byggde 

                       Curman 

                       Föredrag av Ola Lönnqvist om sin bok ”Den ryska invasionen” 

 

§ 95           Övriga frågor 

                  Inga övriga frågor. 

 

§ 96           Nästa styrelsemöte 

                  Nästa styrelsemöte äger rum 15.1 klockan 19.00. Arne och Märta ansvarar för   

                  kaffet. 

 

§ 97           Mötets avslutande 

                  Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nils-Holger tackades  

                  för gott fika.   

       



 

                       

 

                        

  

                   

     

                   

             

 

 

              

 

                  

                  

 

 

 

 

 

      

                 

                   

                  

      

          

           

 

 

 

 ….......................................        …....................................          …................................   

            Maj Thulin                                 Margareta Risarp                       Arne Karlsson 

            Sekreterare                                 Justeringsperson                       Ordförande 

    


