
Föreningen Klosterliv i Vreta 
 

Styrelsemöte 2020-03-04 

Fattigstugan 
 

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

                    Monica Arvidsson, Maj Thulin 

 

 

§ 12     Öppnande och dagordning  

            Ordförande Arne Karlsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

            Dagordningen godkändes. 

 

§ 13     Val av justeringsperson 

            Nils-Holger valdes till justeringsperson. 

 

§ 14     Föregående styrelseprotokoll 20-02-15 

            Styrelseprotokoll från 20-02-15 undertecknades och lades till handlingarna. 

 

§ 15     Ekonomisk rapport och medlemslängd 

            Balansrapport: Lades till handlingarna                                                            Bilaga 1    

            Resultatrapport                                                                                                 Bilaga 2    

            Swedbank: 900 kronor är betalt i årsavgift för bankens baspaket.   

            Cistercian Carter i Frankrike: årlig medlemsavgift på 877 kronor är inbetald.   

            Vretaklosterbygdens Företagarförening: årsavgift 800 kronor är betald.                                                                        

            10 ex av  ”Fokus Vreta kloster” inbringade 1 350 kronor. 

            1 ex av Vretabibeln gav 50 kronor. Porto på 44 kronor tillkom för köparen. 

            Medlemsläge: 28 medlemmar har hittills betalt medlemsavgiften. 45  har      Bilaga 3 

            ännu inte betalt. I början av april börjar Margareta påminna dem, som  

            eventuellt ännu inte betalt. 

 

§ 16     Genomförda aktiviteter 

            A. Studiecirkeln har träffats två gånger hittills, 12.2 och 26.2. Fjorton  

                 deltagare kom vid varje tillfälle. 

 

§ 17     Planerade aktiviteter 

            A. Studiecirkeln har en träff kvar som äger rum 25.3 och då i kyrkan. Möte 

                 utanför Fattigstugan för gemensam promenad dit.   

            B. Årsmöte 20-11-03 

                Verksamhetsberättelse för 2019 och verksamhetsplan för 2020 lästes 

                 igenom. Efter några korrigeringar trycks de upp i vardera 30 exemplar  

                 inför årsmötet. 

                 Balans-, resultat och budgetrapporter trycks upp.                  

                 Medlemsavgift: Förslag på fortsatt 50 kronor i årsavgift tas upp. 

                 Vetekrans och muffins bjuds till fikat. Margareta ordnar inköp. 

                 Underhållning: Kyrkoherde Emil Stenhammar pratar om sin släkt. Han  

                 börjar 19.00. Han tackas med blommor. Margareta ombesörjer inköp.                  

                 Val: Vid senaste styrelsemötet 20-02-04 omvaldes alla deltagare i styrelsen: 

                 ordförande: Arne Karlsson, kassör Margareta Risarp, sekreterare Maj 

                 Thulin, övriga deltagare: Nils-Holger Carlsson, Monica Arvidsson och 

                 Märta Karlsson. 



                 Valberedning väljs vid årsmötet. 

 

            C. Guidningar 

                 Sju guidningar är beställda med början 22.4. Sex av dem äger rum under   Bilaga 4      

                 våren  och en i höst. 

 

 § 18     Trädgård och hus 

             Vårstädning av örtagård och Fattigstuga äger rum 4 april. Då finns nog en skottkärra 

              på plats. Sedvanligt serveras korv med bröd, två sorters senap och kaffe med kaka. 

 

§ !9       Infofrågor 

             A. Hemsidan 

                 Lars Ladell ansvarar som vanligt för hemsidan, vilket styrelsen är tacksam för. 

             B. Medlemsutskick 

                 Inom en vecka efter årsmötet sänds ett utskick om årsmötet ut. 

 

§ 20     Övriga frågor 

            - Östgötadagarna 5 och 6 september 

               Märta anmäler Föreningen Klosterliv i Vretas deltagande till ansvariga.             

               Helena Söderberg tillfrågas om hon vill ansvara för arrangemangen. 

               I år blir det inga dramatiseringar utan olika stationer, där information/ 

               eventuella framträdanden sker om Vreta klosters 1000-årsresa. 

            - Högtalare 

               Jorunn Antonsens högtalare finns i Fattigstugan sedan i somras. Anhöriga  

               önskar ersättning på 500 kronor för dem. En av högtalarna är något skadad. 

               Margareta hör sig för med Helena Söderberg om utköp och till vilket  

               pris. 

            - Stämpel 

               Margareta har hittat en gammal föreningsstämpel, som nu inte är      

               aktuell. En ny stämpel köps in. 

             - Kostymer 

               Nils-Holger har fem högtidskläder med tillbehör, som han skänker till 

               föreningen. Föreningen tar tacksamt emot dem. 

 

§ 21     Nästa styrelsemöte 

            Nästa styrelsemöte äger rum 15 april klockan 19.00.  

            Monica är då kaffeansvarig. 

 

§ 22     Avslutning 

            Arne tackade för aktivt deltagande och  förklarade mötet avslutat. 

            Arne tackades även för gott fika.  

 

 

             

 

 

              

             Sekreterare                                 Justeringsperson                       Ordförande 

             Maj Thulin                                 Nils-Holger Carlsson                Arne Karlsson           

                                          

     

 


