
 

Protokoll från medlemsmöte med Klosterruin Kronobäcks Vänner 

Datum: 2018-05-08 

Plats:  Samlingslokalen, Klosterruinen Kronobäck 

Närvarande: Christer Andersson, Gull Strömberg, Hans Kihlbaum, Elisabeth Odarp, Gun Karlsson, 

Siv Hildingsson, Helen Lindeborg, K-G Lundgren, Irene Holm, Börje Jonsson. 

 

§ 1 Ordföranden Irene Holm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 I kassören Ulrika Wretås frånvaro meddelade Irene Holm att föreningen har en god ekonomi 

 och Börje Jonsson informerade att föreningen för år 2018 fått totalt 70 000 kronor i 

 kommunala bidrag. 

 

§ 3 Irene Holm informerade om de planerade städdagarna den 13 maj och den 23 september och 

 uppmanade de närvarande att deltaga, samt medtaga redskap som krattor, sekatörer etc. 

 

§ 4 Irene Holm informerade om 2018 års utställning som har temat "Kronobäck i tiden" en 

 tidslinje från år 1000 till ca 1850 och som kommer  att öppnas den 20 maj. Årets utställning 

 har till stor del producerats genom återanvändning av material och lån av dräkter och 

 föremål. 

 

§ 5 Irene Holm informerade om Kronobäcksdagen 2018 som äger rum den 17 juni klockan 

 11.00 – 15.00. Hon berättade om vilka "knallar" som hittills är klara och att de som ska delta 

 ombedes komma kl. 10.00 lördagen den 16 juni och kl. 09.00 söndagen den 17 juni. Ett 

 planeringsmöte äger rum den 7 juni klockan 18.00 i samlingslokalen.. 

 

§ 6 Föreningen och dess medlemmar har inbjudits att delta i Renässans- och medeltidsdagar på 

 Kalmar slott den 21-22 juli. Föreningen håller i aktiviteter under dagarna. De som vill delta 

 uppmanas att kontakta Irene Holm för anmälan och eventuellt lån av medeltida kläder.. 

 

§ 7   Börje Jonsson informerade om guidningar under 2018. Guidningar genomförs liksom 

 tidigare år med två guidningar per vecka, torsdag klockan 18.00 och söndag klockan 14.00, 

 under juli månad och en guidning per vecka, torsdag klockan 18.00, under augusti månad. 

 



§ 8  Irene Holm informerade om årets utomhusbio, som är planerad till den 17 augusti. Liksom 

 tidigare år har föreningen ett samarbete med Häradssparbanken i Mönsterås och en 

 omröstning om vilken film som skall visas sker i samarbete med dem. 

 

§ 9 Irene Holm informerade om att årsmöte för 2018 hålls den 25 oktober klockan 19.00 i 

 samlingslokalen. 

 

§ 10  Irene Holm informerade om årets Skymningskväll som genomförs den 15 november. 

 

§ 11 Börje Jonsson informerade om projekt "Överstebostället i Kronobäck – en historia över 200 

 år". Om de föreläsningar som anordnats och avslutningsföreläsningen som hålls den 9 maj 

 kl. 18.30 på Mönsterås bibliotek, samt om studiecirkelns arbete och de resultat som 

 framkommit under studierna. En fortsättningsstudiecirkel startas i september 2018 där nya 

 deltagare är välkomna. 

 

§ 12 Börje Jonsson informerade om Sponsorgruppens arbete och berättade att föreningen för 

 närvarande har två Diamantsponsorer Häradssparbanken och Alvinssons, en Guldsponsor 

 RW Elservice, fem Silversponsorer Coop, ICA Algots, Reklam & Display, Byggvaruhuset 

 och Rör-Karlsson, samt två Bronssponsorer Mönsterås Bostäder och BEVI. 

 

§ 13 Irene Holm informerade att rapporten från utgrävningen hösten 2016 nu äntligen är klar och 

 att den finns att låna för genomläsning för den som så önskar. 

 

§ 14 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  med undantag för 

 Börje Jonssons föreläsning om Johanniterna på Malta. 

 

 

 

 

________________________   _________________________   

Ordf. Irene Holm     Sekr. Börje Jonsson 


