
Årsmöte i  
Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 

 
Tid: Onsdagen den 21 mars 2012 kl 18.30 
Plats: Eginogården i Dalby 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Styrelseordföranden Kerstin Brattgård hälsar de närvarande (ca 25 personer) välkomna till 
årsmötesförhandlingarna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet väljs Jan Lannér. 
 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet väljs Lena Orrling. 
 
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Martin Cruce.  
Till rösträknare utses Martin Cruce och Peter Sommerstein. 
 
§ 5 Mötets behöriga utlysande 
Medlemmarna konstaterar, att mötet varit behörigen utlyst. 
 
§ 6 Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutar, att förteckningen över närvarande medlemmar ska gälla som röstlängd. 
 
§ 7  Fastställande av dagordning 
Mötet beslutar godkänna dagordningen, dock med ändringen att punkt 13 flyttas till efter 
kvällens föredrag. 
 
§ 8 Verksamhetsberättelse 2011 
Mötet ajourneras fem minuter för genomläsning av verksamhetsberättelsen. Kerstin Brattgård  
föredrar och kommenterar därefter verksamhetsberättelsen, vilken godkänns av mötet. 
 
§ 9 Ekonomisk berättelse (balans- och resultaträkning) för 2011 
Föreningens kassör Anders Timberg  föredrar den ekonomiska berättelsen,vilken godkänns av 
mötet. 
 
§ 10 Revisionsberättelse 
I revisorernas frånvaro föredrar Anders Timberg revisionsberättelsen, vari föreslås 
ansvarsfrihet för styrelsen för 2011. 
 
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. 
 
§ 12 Fastställande av medlemsavgift 
Den årliga avgiften för medlemskap i föreningen fastställs till oförändrat 100 kr per år och 
medlem. 



§ 13  Valberedning 
I föreningens stadgar finns inget krav på valberedning och i praktiken har styrelsen hittills 
agerat som sådan. I denna fas av Kulturkvadrantens verksamhet utförs också allt arbete av 
styrelsen. En aktiv medlemsskara, ur vilken en valberedning kan väljas, är rimligen att räkna 
med först då projektet kommit så långt, att det finns möjligheter för ett praktiskt engagemang 
i dess genomförande. - Styrelsen har därför beslutat föreslå årsmötet att besluta, att styrelsen 
tills vidare ska fungera som valberedning. 
 
Årsmötet beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen tills vidare ska fungera som 
valberedning. 
 
§ 14 Val 
Styrelsen har beslutat förslå årsmötet:  

1. omval av Kerstin Brattgård som ordförande  
2. omval av övriga ordinarie ledamöter  
3. omval av Christina Sverdrup som suppleant 
4. nyval av Peter Sommerstein som suppleant  
5. omval av Bertil Paulsson som revisor 
6. nyval av Stefan Måsbäck som revisorssuppleant.  

 
a. Ordförande  

Mötet beslutar att till ordförande i styrelsen på ett år välja Kerstin Brattgård. 
 

b. Ledamöter och suppleanter  
Mötet beslutar att 
till ordinarie ledamöter i styrelsen på ett år välja:   
Stephan Borgehammar, Christer Hjort, Jan Lannér, Lena Orrling och Anders Timberg samt  
till suppleanter på ett år:  
Christina Sverdrup och Peter Sommerstein. 
 

c. Revisor och revisorssuppleant 
Mötet beslutar att till ordinarie revisor välja  Bertil Paulsson och till revisorssuppleant Stefan 
Måsbäck. 
 
§ 15 Behandling av motioner 
Inga motioner har inkommit för behandling. 
 
§ 16 Föredrag 
Mötet ajourneras för ett föredrag av arkeologen Bodil Petersson: ”Kulturarv som tidsresa – att  
upptäcka det förflutna med alla sinnen”. 
 
§ 17 Verksamhet för kommande verksamhetsår 
Mötet återupptas, varvid Kerstin Brattgård informerar om kommande, hittills planerad, 
verksamhet våren 2012: 

• Styrelsen fortsätter arbetet med den av utvecklingskonsult Claes Brunius framtagna 
utvecklingsplanen för Dalby Kloster, som presenterades vid överläggningar 12 mars 
2012 med Statens Fastighetsverk, Region Skåne, Lunds kommun, Dalby församling, 
Leader Lundaland  m fl intressenter 

• 21april ”följa vattnet-vandring” med Jan Lannér  från kvarnen i Dalby Hage till källan 
i Norreskog 



• 23 april ”Örternas mystik” med Christel Hammar-Malmgren, med start i örtagården 
vid Dalby Kloster 

• till ytterligare planerad men ännu ej helt fastlagd verksamhet återkommer styrelsen via 
hemsidan samt genom utskick till medlemmarna respektive annonsering på byn. 

 
§ 18 Avslutning 
Ordföranden tackar medlemmarna och avslutar årsmötet. 
 
 
 
Jan Lannér      
Mötesordförande    
    Lena Orrling  
    Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Martin Cruce 
Justeringsperson 
 
 
 


