Verksamhetsberättelse, oktober 2010 – oktober 2011
Klosterruin Kronobäcks Vänner

Styrelse och medlemsskap
Under det gångna verksamhetsåret har tio protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen har haft
följande sammansättning:
Ordförande

Iréne Holm

Vice ordförande

KG Lundgren

Sekreterare

Caroline Carlsson

Kassör

Ulrika Wretås

Ledamot

Gull Strömberg

Suppleant

Börje Jonsson

Suppleant

Christina Sandelius, har ersatt Jim Karlsson som
avsagt sig sitt uppdrag under året.

Revisorer har varit Bengt Turfors och Björn Söderberg. Lennart Holm har varit suppleant.

Valberedningen har bestått av KG Lundgren och Christina Sandelius. Gunilla Karlsson har varit
suppleant.

Den 6 oktober 2011 hade föreningen 54 medlemmar, vilket innebär en betydande ökning under det
senaste året. Utöver årsmötet 13 oktober 2010 har ett medlemsmöte hållits under verksamhetsåret.
Medlemsavgiften har varit 100 kr.

Aktiviteter
Den 9 december planerades en skymningskväll vid ruinen med marschaller, facklor och varm dryck.
Gyckelgruppen Mickels frände var inbokade för en eldshow och duon Hervor Gustafsson och
Ingrid Wirenstam var inbokade för att spela medeltida musik. Tyvärr innebar det tjocka snötäcket att
evenemanget fick ställas in, då föreningen trots flera försök att få hjälp med snöplogning inte
lyckats få en fri yta att hålla evenemanget på.

Den 7 april höll Sara Risberg från Riksarkivet ett föredrag om medeltida nådeansökningar hos
påven. Ca 30 personer kom till besökslokalen för att lyssna.

Den 19 juni höll föreningen i medeltidsdagen "Kronobäcksdagen". Vi lagade mat, bakade bröd, sköt
pilbåge, kastade hästskor, gjöt tennkors och mycket mer. Extra roligt för i år var att så många av
medlemmarna, hela 30 stycken, ville vara med och delta den här dagen. Mycket arbete och
planering låg bakom, men det gav mycket att se hur lyckad dagen blev. Trots en del regnskurar slöt
över 400 besökare upp till gratisevenemanget.

Under sommaren 2011 har åtta allmänna guidningar hållits i Kronobäck av de guider som
genomgick guideutbildning under 2010. Utöver dessa har föreningen även erbjudit förbokade
gruppguidningar under hela året.

I skymningen den 26 augusti bjöd föreningen in till en filmvisning i ruinen. Ca 150 besökare kom
för att se "Kingdom of heaven" under bar himmel, äta korv och dricka kaffe.
Den 29 september besökte Joachim Löfgren Kronobäck och berättade om medeltida
klosterträdgårdar. Uppslutningen var god då ca 40 personer kom för att lyssna.

Övrig verksamhet
Mönsterås kommuns besökslokal i Kronobäck, som föreningen handhar uthyrningen av, har varit
flitigt nyttjad inte bara av föreningen och kommunen utan även utomstående. Under
verksamhetsåret har föreningen hyrt ut lokalen ca 30 halvdagar och tio heldagar. Inför tecknandet
av hyreskontraktet mellan föreningen och kommunen har styrelsen förhandlat om villkor och
skötsel med tekniska kontoret. Gällande hyreskontrakt löper ut 2011-12-31.

Föreningens hemsida www.kronoback.org uppdateras regelbundet med information om både
kommande och genomförda aktiviteter. Här hittar man även information om platsen Kronobäck,

föreningen och hur man bokar besökslokalen eller guidningar.
Inför Kronobäcksdagen samlades några medlemmar en kväll för att snygga upp området runt
källaren och röja fritt från buskar och sly. Det rensades ogräs och planterades växter. En örtagård i
litet format anlades också under våren i bevattningscisternen från trädgårdsmästeriets tid.
Örtagården har varit ett trevligt inslag i utemiljön under sommaren. Även i september hölls en
höststädning då vi också passade på att grilla korv.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för stödet under det gångna året.

Kronobäck den 13 oktober 2011
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Christina Sandelius

