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Protokoll fört vid föreningen Riseberga Redivivas årsmöte den 21 mars 2019 kl. 18.00, 
i Kyrkans hus, Fjugesta. 
Närvarande: 22 personer enligt bifogad lista. 
 
1. Årsmötets öppnande 
Föreningens ordförande Wivianne Högman hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 
 
2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen för mötet godkändes. 
 
3. Val av ordförande för årsmötet  
Sören Klingnéus valdes till mötets ordförande. 
 
4. Val av sekreterare för årsmötet  
Kerstin Löfqvist Åberg valdes till mötets sekreterare. 
 
5. Val av justerare tillika rösträknare  
Göran Sundström valdes till justerare tillika rösträknare. 
 
6. Godkännande av årsmötets utlysning 
Kallelsen utsändes i brev till medlemmarna ca tre veckor före årsmötet. 
Mötet godkände årsmötets utlysning.  
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive den ekonomiska rapporten 
Föreningens ordförande, tillika kassör, Wivianne Högman redogjorde för styrelsens  
verksamhetsberättelse och den ekonomiska sammanställningen, vilka sedan godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
8. Revisionsberättelse 
Göran Henriksson föredrog revisorernas berättelse och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet 
för det gångna verksamhetsåret. 
 
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade, enligt revisorernas förslag, att ge styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 
 
10. Fastställande av årsavgift för 2020 
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift, 100 kr per person, för 2020.  
Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 
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11. Förslag från styrelsen 
Inga förslag förelåg. 
 
12. Förslag från medlemmarna 
Inga förslag förelåg. 
 
13. Val av ordförande för ett år 
 Wivianne Högman valdes till ordförande för ett år, omval. 
 
14. Val av vice ordförande för ett år 
Elisabeth Berg valdes till vice ordförande för ett år, nyval. 
 
15 Val av styrelseledamöter för två år och suppleant för ett år 
Till styrelseledamöter för två år valdes Kajsa Henricson och Maria Sundström, båda omval,  
samt Annette Wisser och Kerstin Löfqvist Åberg, båda nyval. 
Urban Bergström, Lena Brättorp och Eva Wetter kvarstår ytterligare ett år. 
Estrid Esbjörnson valdes till styrelsesuppleant för ett år, nyval. 
 
Tor Eriksson lämnade sitt uppdrag som ledamot och Björn Svärd lämnade sitt suppleantuppdrag. 
 
16. Val av två revisorer för ett år 
Göran Henriksson och Olle Widlund valdes till revisorer för ett år, båda omval. 
 
17. Val av revisorssuppleant för ett år 
Dag Stranneby valdes till revisorssuppleant för ett år, omval. 
 
18. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande 
Barbro Bengtsson (sammankallande), Sören Klingnéus och Gunilla Pihlblad valdes till valberedning för 
ett år, samtliga omval. 
 
19. Övriga frågor 
Tor Eriksson berättade om föreningen Finnsams bok ”Finnarna i Kilsbergen”. 
Boken kommer att släppas i juni, under högtidliga former i Nikolaikyrkan i Örebro. 
 
Riseberga Rediviva firar i år 30-årsjubileum. Föreningen bildades i oktober 1989 av  
en krets personer med intresse för Riseberga kloster. En av initiativtagarna var  
Agneta Conradi Mattson som även blev föreningens första ordförande. 
Dagens mötesordförande Sören Klingnéus var suppleant i föreningens första styrelse. 
 
Wivianne Högman informerade om föreningens bussresa som den 27 april går till Vreta kloster  
och Linköping. 
I Vreta kommer deltagarna att bli guidade i klosterområdet och i Linköping tar Christel Storm emot 
besökarna och visar Linköpings slotts- och domkyrkomuseum. 
För att resan ska kunna genomföras behövs fler deltagare än de som hittills anmält sig. 
 
Wivianne Högman informerade även om flera kommande aktiviteter i föreningen. 
Sommarens onsdagsguidningar börjar sista veckan i juni och fortsätter sedan hela juli och augusti. 
Guidesäsongen kommer traditionsenligt att avslutas med en fackelguidning i början av september. 
 
Till hösten kommer ett föredrag att anordnas, ämnet bestäms senare. 
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Kajsa Henricson och Wivianne Högman kommer i oktober att resa till Askeby kloster för att berätta 
och visa bilder från sin resa till belgiska Averbode. 
 
Vidare meddelade ordföranden att Riseberga kommer att uppmärksammas även utanför Sveriges 
gränser. 
I Danmark arbetar historikern Bente Thomsen på en bok om cistercienskloster och hennes bok 
kommer att innehålla ett avsnitt om Riseberga. 
I Nederländerna ska klostret Sibculo anordna en utställning om andra cistercienskloster.  
Riseberga kommer där att presenteras med en informativ affisch. 
 
Riseberga Rediviva har tidigare gett ut en skriftserie som kommit ut med sex nummer.  
Skrifterna innehåller uppsatser med anknytning till Närkes medeltid och Riseberga kloster. 
Möjlighet finns att köpa kvarvarande exemplar för endast 20 kr/st. 
 
20. Årsmötets avslutande 
Tor Eriksson, som lämnat sin plats i styrelsen, avtackades med blommor och presentkort. 
Tor har under sin tid i styrelsen varit en mycket god inspirationskälla och bidragit till att ordna 
intressanta föredrag och resor. 
 
Årsmötets ordförande Sören Klingnéus gratulerade Riseberga Rediviva till de 30 gångna åren, 
tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Efter en kaffepaus höll docent Louise Berglund, tidigare styrelsemedlem, ett mycket intressant 
föredrag med titeln ”Fullmäktiga abbedissor, Riseberga kloster och kvinnomakt”. 
 
 
Vid protokollet:  
 
………………………………………………   
Kerstin Löfqvist Åberg 
sekreterare 

Justerat:   
 
……………………………………………. ………………………………………………… 
Sören Klingnéus  Göran Sundström 
mötesordförande 


