
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid föreningen Riseberga Redivivas årsmöte den 28 juli 2021 vid Riseberga bönhus. 

Närvarande: 11 medlemmar, enligt bifogad lista. 

1. Årsmötets öppnande 

Föreningens ordförande Wivianne Högman hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

Ett årsmöte som på grund av covid-19 hölls utomhus och i juli månad. 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen för mötet godkändes. 

3. Val av ordförande för mötet 

Elisabeth Berg valdes att leda årsmötesförhandlingarna. 

4. Val av sekreterare för mötet 

Kerstin Löfqvist Åberg valdes till sekreterare för årsmötet. 

5. Val av justerare tillika rösträknare 

Göran Sundström valdes till protokolljusterare tillika rösträknare. 

6. Godkännande av årsmötets utlysning 

Kallelsen till årsmötet sändes ut i början av juli via e-post eller brev. 

Meddelande var även infört i Nerikes Allehanda den 7 juli. 

Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive den ekonomiska sammanställningen 

Föreningens ordförande, tillika kassör, Wivianne Högman redogjorde för styrelsens 

verksamhetsberättelse och den ekonomiska sammanställningen för det gångna verksamhetsåret. 

Föreningens verksamhet har på grund av coronapandemin gått på sparlåga under 2020 vilket lett till 

låga omkostnader. Föreningen har dock, delvis tack vare guidningarna, fått en del intäkter och 

resultatet för 2020 är på drygt 18 400 kr. 

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska sammanställningen godkändes och lades till 

handlingarna. 

8. Revisionsberättelse 

Kerstin Löfqvist Åberg läste upp revisorernas berättelse i vilken föreslogs beviljande av ansvarsfrihet 

för styrelsen. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

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

verksamhetsåret 2020. 

 



10. Fastställande av årsavgift för 2022 

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift, 100 kr per person, för 2022. 

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 

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

omvaldes till styrelseledamöter för två år. 

Urban Bergström och Eva Wetter kvarstår ett år. 

Estrid Esbjörnson omvaldes till suppleant 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 ett år. 

Barbro Bengtsson är sammankallande. 

19. Övriga frågor 

Wivianne Högman informerade om nyheter inom föreningens verksamhet. 

Ett filmteam under ledning av Anders ”Gsson” Gustafsson har gjort en film där Risebergas guider 

berättar om klostret. Filmen finns tillgänglig på YouTube och på vår hemsida. Det finns även en kort 

film s.k. trailer som kan användas som information till exempel på Facebook. 

Kerstin Löfqvist Åberg har skrivit en liten barnbok om Katarina Ulfsdotter som växte upp i Riseberga 

kloster. Boken är illustrerad av Margareta Hildebrandt som även gjort illustrationerna i broschyren 

om Riseberga. Barnboken finns att hämta i broschyrlådan i klostret samt tillgänglig på föreningens 

hemsida. 

Ytterligare en nyhet är att Annette Wisser Boman vid ett par tillfällen förra sommaren och denna 

sommar haft teckenspråkiga guidningar av klostret. 

Maria Sundström arbetar med en bok som ska handla om Riseberga. Boken kommer inte enbart att 

handla om klostret och klostertiden, utan även innehålla avsnitt om bland annat säteriet, 

Risebergarörelsen, bönhuset och naturen runt klostret. 

Maria Sundström avser att längre fram hålla föredrag om resultaten av sin forskning. 

Dessa nyheter är en viktig del i utvecklingen av föreningen Riseberga Redivivas verksamhet. 

 



 

Den s.k. fackelguidningen ”Riseberga i facklors sken” diskuterades. Förra året ställdes arrangemanget 

in på grund av coronapandemin. 

Risebergas guider, vilka samtliga deltog i årsmötet, beslutade att även i år ställa in arrangemanget, på 

grund av rådande restriktioner och kort förberedelsetid. 

20. Mötets avslutande 

Årsmötets ordförande Elisabeth Berg tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat, 

allt medan mörka moln drog in och åskan mullrade på avstånd. 
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