
 
 

Protokoll för vid föreningen Riseberga Redivivas årsmöte den 28 mars 2018,  
klockan 18, i Lindens samlingssal, Fjugesta. 

Närvarande: 34 medlemmar enligt bifogad lista. 
 
§1 Årsmötet öppnas 
Föreningens ordförande Wivianne Högman öppnar årsmötet. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkänner dagordningen. 
 
§3 Val av ordförande för årsmötet  
Sören Klingnéus väljs till mötets ordförande. 
 
§4 Val av sekreterare för årsmötet  
Lena Brättorp väljs till mötets sekreterare. 
 
§5 Val av justerare tillika rösträknare  
Göran Sundström väljs till justerare och rösträknare. 
 
§6 Godkännande av årsmötets utlysning 
Mötet godkänner årsmötets utlysning. Kallelse har sänts  per post till medlemmarna den 7 mars. 
 
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive de ekonomiska rapporterna 
Föreningens ordförande tillika kassör Wivianne Högman kommenterar texten i 
verksamhetsberättelsen och den ekonomiska sammanställningen, som sedan godkännes och läggs till 
handlingarna. 
 
§8 Revisionsberättelse 
En av revisorerna, Göran Henriksson, redogör för revisionsberättelsen som godkännes och sedan 
läggs till handlingarna. 
 
§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutar enligt revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017. 
 
§10 Fastställande av årsavgift för 2019 
Avgiften ska vara oförändrad enligt styrelsens förslag, 100 kronor per år och person. 
 
§11 Förslag från styrelsen 
Inga förslag. 
 
§12 Förslag från medlemmarna 
Inga förslag. 
 



§13 Val av ordförande för ett år 
Wivianne Högman väljs till ordförande för ett år. 
 
§14 Val av vice ordförande för ett år 
Kerstin Löfqvist Åberg väljs till vice ordförande för ett år. 
 
§15 Val av styrelseledamöter för två år 
Omval av Urban Bergström, Lena Brättorp samt Eva Wetter. 
Nyval av Björn Svärd, Örebro, styrelsesuppleant för ett år. 
Kvarstående ytterligare ett år gör Elisabet Berg, Maria Sundström, Tor Eriksson samt Kajsa Henricson 
som ordinarie ledamöter. 
Elin Löfberg lämnar uppdraget som styrelsesuppleant. 
 
§16 Val av två revisorer för ett år 
Omval av Göran Henriksson för ett år. Nyval av Olle Wiklund för ett år. 
Kåre Schortz lämnar uppdraget som revisor. 
 
§17 Val av revisorssuppleant för ett år 
Omval av Dag Stranneby för ett år. 
 
§18 Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande 
Omval av Barbro Bengtsson (sammankallande) och Gunilla Pihlblad. Nyval av Sören Klingnéus för ett 
år. 
 
§19 Övriga frågor 
Wivianne berättar vad vi har framför oss i sommar: guidningar varje onsdagkväll klockan 18, från 
sista onsdagen i juni till sista onsdagen i augusti samt fackelguidning första onsdagen i september, 
klockan 20.  
Den 7 maj är föreningens styrelse  inbjuden till Ramundeboda i Laxå för en guidad tur och 
jämförande diskussion kring de båda klosterordnarna Cistercienserna och Antoniterna. 
Vi har en planerad föreningsresa framför oss. Resan går till Varnhem och Katas gård 2 juni 
tillsammans med Arkeologi och historia i Örebro län samt Lokalhistoriska sällskapet.  
Sveriges Hembygdsförbund får en ny hemsideportal under våren. Vår hemsida sköts av Maria 
Sundström och adressen är www.hembygd.se/riseberga. Vår Facebooksida Riseberga kloster sköts av 
Gunilla Pihlblad. 
 
§20 Årsmötet avslutas 
Ordförande förklarar årsmötet avslutat. 
 
Efter årsmötet höll arkeologerna Martin Edlund, Örebro läns museum, och Andreas Jansson, 
Länsstyrelsen Örebro, ett spännande föredrag med titeln ”Silverskatten i Eketorp – om 
metallsökningen och föremålen i skatten”. Mellan årsmötet och föredraget serverade föreningen 
kaffe med kaka. 
 
 
Vid protokollet:  Justerat: 
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