
Föreningen Klosterliv i Vreta 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2020 10 07 

Fattigstugan 

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

                    Monica Arvidsson, Maj Thulin 

                    Mötet hölls i stora rummet i Fattigstugan för att säkerställa behörigt avstånd 

                    i coronatider. 

 

 

§ 37     Öppnande och dagordning 

            Ordförande Arne Karlsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 38     Val av justeringsperson 

            Till justeringsperson valdes Margareta. 

 

§ 39     Föregående styrelseprotokoll 

            Styrelseprotokollet från 20 08 25 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 40     Ekonomisk rapport och medlemslängd 

            Balansrapport  

 Det egna kapitalet ser bra ut.                    Bilaga 1 

 

            Resultatrapport 

            Margareta kommenterade delar av rapporten.                                                Bilaga 2 

            Föredrag av arkeolog Rikard Hedvall om de senaste utgrävningarna 

            kostade 1000 kronor. 

            10 Britta-böcker har sålts. 

             

            Medlemsläge                                                                                                  Bilaga 3 

            Tre nya medlemmar har tillkommit, så antalet medlemmar är nu 72. 

 

§ 41     A. Föredrag av arkeolog Rikard Hedvall 

                Vid föredraget deltog 32 personer.  

                Rikard berättade om de nya utgrävningarna  alldeles vid korsningen  

                Ledbergsvägen - vägen in till kyrkan. 70 gravar hittades. Flera av  

                skeletten var ovanligt långa. Prov togs på 19 skelett. 

                Utgrävningen täcktes så igen. 

  

            B. Studiecirkel 

                 Kyrkogårdsvandringar har genomförts som studiecirkel 12.9 och 26.9. 

                 Vid första tillfället deltog åtta personer och vid andra elva. En vandring  

                 återstår. Den äger rum 10.10. 

 

                Guidningar                                             

                En sammanställning av årets guidningar finns i arkivet.                           Bilaga 4 

         

§ 42      Planerade aktiviteter 

             Studiecirkeln har höstens sista aktivitet lördag 10.10. 

 



§ 43      Trädgård och hus 

             A. Höststädningen äger rum 24.10. Medtag eget fika. 

 

             B. Rensning av material i Fattigstugans bod. 

                 Ingen stor scenbyggnad kommer förmodligen att byggas igen, då platsen  

                 för den var utanför klosterhuset, som nu används som samlingslokal. Arne  

                 erbjuder sig att köra bort byggnadsmaterialet från boden och förvara det  

                 vid sin bostad. I torkladan i Ljung finns mer  material. Arne erbjuder sig  

                 att köra bort även detta. 

 

§ 44      Informationsfrågor 

             A. Böcker har skänkts till föreningen av paret Affleckt. Böckerna har på något  

                 vis hamnat på stadsbiblioteket. Kristina Ladell tar kontakt med Affleckts, om 

                 hur man ska gå vidare för att få tillbaka böckerna. 

                                   

            B. Medlemsutskick 

                Nästa medlemsutskick kommer i november. 

 

§ 45     Övriga frågor 

             Inga övriga frågor. 

 

§ 46      Nästa styrelsemöte 

             Nästa styrelsemöte äger rum 18.11 klockan 18.00. OBS! 

 

§ 47     Avslutning 

            Arne tackade för att vi kunde ha mötet trots coronapandemin. 

            Mötet avslutades. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Maj Thulin                                   Margareta Risarp                      Arne Karlsson 

Sekreterare                                   Justerare                                   Ordförande 


