
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Riseberga Redivivas årsmöte den 5 mars 2020 i Sockengården, Knista. 

Närvarande: 11 medlemmar, enligt bifogad lista. 

1. Årsmötets öppnande 

Riseberga Redivivas ordförande Wivianne Högman hälsade välkommen och förklarade 

årsmötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen för mötet godkändes. 

 

3. Val av ordförande för mötet 

Sören Klingnéus valdes till ordförande för mötet. 

 

4. Val av sekreterare för mötet 

Kerstin Löfqvist Åberg valdes till sekreterare för mötet. 

 

5. Val justerare tillika rösträknare 

Maria Sundström valdes till justerare tillika rösträknare. 

 

6. Godkännande av årsmötets utlysning 

Meddelande om årsmötet publicerades i Nerikes Allehanda den 19 februari, 

personlig kallelse skickades vid samma tid brevledes till medlemmarna. 

Årsmötet förklarades vara behörigt utlyst. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive den ekonomiska sammanställningen för 2019  

Föreningens ordförande, tillika kassör, Wivianne Högman redogjorde för styrelsens 

verksamhetsberättelse och den ekonomiska sammanställningen. 

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska sammanställningen godkändes, efter en 

smärre justering av ett årtal, och lades till handlingarna. 

 

8. Revisionsberättelse 

Olle Widlund föredrog revisorernas berättelse och föreslog att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Olle Widlund framförde även ett tack till styrelsen för det ideella arbetet med att bevara det 

kulturella arvet. 

 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

 



10. Fastställande av årsavgift för 2021 

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift, 100 kr per person, för 2021. 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 

11. Förslag från styrelsen 

Inga förslag förelåg. 

 

12. Förslag från medlemmarna 

Inga förslag förelåg. 

 

13. Val av ordförande  för ett år 

Wivianne Högman omvaldes till ordförande för ett år. 

 

14. Val av vice ordförande för ett år 

Elisabeth Berg omvaldes till vice ordförande för ett år. 

 

15. Val av styrelseledamöter för två år samt suppleant för ett år 

Urban Bergström och Eva Wetter omvaldes till styrelseledamöter. 

Kajsa Henricson, Maria Sundström, Annette Wisser Boman och Kerstin Löfqvist Åberg 

kvarstår ett år. 

Lena Brättorp har valt att lämna styrelsen och kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. 

Estrid Esbjörnson omvaldes till styrelsesuppleant för ett år. 

 

16. Val av två revisorer för ett år. 

Göran Henrikson och Olle Widlund omvaldes till revisorer för ett år. 

 

17. Val av revisorssuppleant för ett år 

Dag Stranneby omvaldes till revisorssuppleant för ett år. 

 

18. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande 

Barbro Bengtsson, Sören Klingnéus och Gunilla Pihlblad omvaldes till valberedning för 

ytterligare ett år. Barbro Bengtsson är sammankallande. 

 

19. Övriga frågor 

Wivianne Högman informerade om kommande aktiviteter. 

- Riseberga Redivivas erbjuds att, i mån av platser, delta i en resa till Sigtuna i maj.  

Resan arrangeras av föreningen ”Arkeologi och historia i Örebro län”, och om  Riseberga 

Redivivas medlemmar får möjlighet att delta kommer inbjudan att skickas ut via e-post. 

- Sommarens guidningar för allmänheten startar den 24 juni och fortsätter sedan varje 

onsdag fram till och med den 26 augusti. 

- Annette Wisser Boman kommer att tillsammans med sin dotter Agneta Wisser hålla två 

teckenspråkiga guidningar i samarbete med Dövföreningen i Örebro län.  

De kommer även att presentera Riseberga Rediviva vid ”Dövas dag” i Örebro den  

18-20 september, med deltagare från hela landet. 

- Riseberga Rediviva har fått inbjudan från det cisterciensiska klosternätverket  

”Forum: Cistercienser vid Nord- och Östersjön” till ett symposium i Ratzeburg i Tyskland  i 

september. 

- Föreningens höstföredrag har titeln ”Från Brigida till Sisla” och kommer att handla om 

några av Risebergas nunnor samt en del om medeltidens syn på barn och kvinnor. 



Berättare är Kerstin Löfqvist Åberg och datum kommer att bestämmas senare. 

- Maria Sundström berättade om sina planer på att ge ut en bok om Riseberga. 

Boken, som är ett stort och långsiktigt projekt, kommer att handla om klostret, säteriet och 

bönhuset. Estrid Esbjörnson kommer att vara bollplank och support i bokskrivandet. 

- Maria Sundström informerade om att hon söndagen den 22 mars kl. 13.30 kommer att 

berätta om Edsbergs kyrka, mestadels om föremål som finns i kyrkan. Platsen är Edsbergs 

församlingshem. 

 

20. Mötets avslutande 

- Kyrkvaktmästare Jörgen Carlsson tackades med en vacker blomma för den intressanta 

guidningen av Knista kyrka som föregick årsmötet. 

- Årsmötets ordförande Sören Klingnéus tog fasta på revisorernas ord och tackade ytterligare 

styrelsen för arbetet med att förvalta kulturarvet. 

- Sören Klingnéus tackade vidare för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: 

 

……………………………………………………………….. 

Kerstin Löfqvist Åberg 

sekreterare 

 

Justeras: 

 

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

Sören Klingnéus              Maria Sundström 

mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


