
Föreningen Klosterliv i Vreta 

 
Styrelsemöte 2020 01 15 

Fattigstugan 

 
Närvarande: 

Arne Karlsson, Märta Karlsson, Nils Holger Carlsson, Margareta Risarp, 

Monica Arvidsson, Maj Thulin 

 

 

§ 1     Öppnande, dagordning 

          Ordförande Arne Karlsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2     Val av justeringsperson 

           Monica valdes till justeringsperson. 

 

§ 3     Föregående styrelseprotokoll 

          Ett stavfel hade smugit sig in och korrigerades. Protokollet lades så till             

          handlingarna. 

 

§ 4     Ekonomisk rapport och medlemslängd 

          Balansrapport: Kommenterades.                                                                          Bilaga 1   

          Resultatrapport: Rörelsekapitalet ligger på 3 470:- varav 2 887:- för                  Bilaga 2 

          november-december.     

          Hemsidan kostade 1.766:-. 

          Medlemsläge: Tre nya medlemmar har tillkommit, vilket ger ett antal på           Bilaga 3 

          73 stycken. 

          Rapporter och medlemslängd lades till handlingarna. 

          Förslag till budget för 2020 är framtaget.                                                             Bilaga 4 

 

§ 5     Genomförda aktiviteter 

          A. Upplevelsevandring av åk 3-elever under oktober-november. Sju klasser       Bilaga 5 

               kom  på besök. En klass från Vreta kloster tackade nej på grund av tidsbrist. 

               Guider var Karin Johansson, Margareta Risarp och Maj Thulin. 

               Karin Alinder demonstrerade orgeln. Fem ”nunnor” skred fram och bjöd på  

               latinsk psalmsång. 

          B. Höststädning av örtagården 

               Elva personer deltog i höststädning av örtagården, fönstertvätt och städning  

               på nedervåningen Dagen avslutades sedvanligt med kaffe/dryck och  

               korvgrillning.  

          C. Terminsavslutningen lockade drygt 30 personer. Det bjöds på risgrynsgröt, 

               smörgås, kaka  och  kaffe/te. Som underhållning höll Tom Carlsson ett  

               intressant föredrag  om sin senaste bok  ”Rena  stenåldern! Människor vid  

               sjön Roxen under 10 000 år”.   

 

§ 6     Planerade aktiviteter 

          A. Studiecirkel om Baltzar von Platen  och Sigurd Curman. 

               Förslag på datum: 12 februari, 26 februari och 25 mars. 

          B. Årsmöte 11.3 

               Arne påminner medlemmarna om att lämna in eventuella motioner. 

               Margareta ska träffa revisorerna innan mötet. 



               Valberedning och styrelse tar kontakt med varandra. 

               Vid årsmötet ska dessa handlingar finnas: verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 

               Arne ansvarar för dem. 

               Budget: Margareta skickar ut underlag till styrelsen. 

               Förtäring: vetekrans, kaffe/te. 

               Underhållning: Förslag att kyrkoherde  Emil Stenhammar berättar om sin 

               släkt. Arne hör sig för med honom. 

          C.  Guidningar 

                Bokade guidningar äger rum under maj-juni. Guider är redan vidtalade. 

                Guidningar sker därefter under juni-augusti under fem onsdagar klockan 19.00  

                och fem lördagar klockan 10.00.  

                En ny guide, Maria Berg Karlsson, är aktuell efter inläsning av guide- 

                materialet.    

          D. Våravslutning 

               Vårterminen avslutas 27.5.  Annika Konsmar tillfrågas om hon kan  

               berätta om utgrävningarna av de tidigkristna gravarna strax utanför  

               fattigstugan. 

 

§ 7     Vårstädning 

          Lördag 4 april 10.00 är det vårstädning av örtagården. Önskemål om att en 

          skottkärra köps in. Arne ombesörjer detta. 

 

§ 8     Informationsfrågor 

           A. Lars Ladell har meddelat, att han kan fortsätta ansvara för föreningens  

               hemsida ett år till. Tack för det! 

           B. Medlemsutskick 

               Information om vårens och sommarens program sänds ut. Tre medlemmar 

               har inte e-post, så de får brev. 

               Medlemsavgiften till föreningen ska betalas in. 

 

§       Övriga frågor 

         A. Det finns två högtalare efter Jorunn Antonsen. Undersöks var de finns nu. 

         B. Nils Holger har några äldre kostymer. Är det något, som föreningen kan 

              ha nytta av? Helena Söderberg tillfrågas om intresse finns. 

              Kristina Ladell har till föreningens bibliotek köpt ett exemplar av Tom 

              Carlssons bok ”Rena stenåldern!.                

 

§ 10    Nästa styrelsemöte  

           Nästa styrelsemöte äger rum 4 mars. 

 

§ 11    Arne tackade Märta för gott fika. Vid nästa möte ansvarar Arne för fikat. 

           Mötet avslutades.       

                    

 

      

 

 

        

         Maj Thulin                                   Arne Karlsson                       Monica Arvidsson 

        Sekreterare                                  Ordförande                            Justeringsperson 

 


