
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
 

Tid: onsdagen den 19 oktober 2016 kl 18:30  
Plats: hemma hos Christer 
 

 
 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 

Anders Timberg, kassör 

P-O Bengtsson, hemsidesansvarig  

Christer Hjort, vice ordförande 

Mona-Lisa Kristensson  

Frånvarande: Lars Bergwall, Michael Economou, Christina Sverdrup 

 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Justeringsman 

Till att justera dagens protokoll valdes Mona-Lisa.  
 
§ 3 Dagordning 

Beslöts följa samma dagordning som vid föregående styrelsemöte, med tillägg av § 7: 
Planering av vårterminens verksamhet. 
 

§ 4  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från den 8 juni 2016 godkändes och lades till handlingarna.  

 
§ 5  Ekonomisk rapport 

Anders gick igenom vårt ekonomiska läge. Se bil. 1. 
 

§ 6  Rapporter: Utvecklingsgruppen, Hembygdsförbundet, Söderskog 2018, övr.  

 Utvecklingsgruppen: Stephan redogjorde kort för läget. Såsom Kerstin Brattgård rapporte-
rade förra gången, skulle utvecklingsgruppens möten ta paus medan arkitekt Gunilla 
Svensson utarbetade en ny vårdplan för byggnaderna på Dalby kungsgård. Emellertid har 
Dennis Jeppssons död gjort att arbetet med vårdplanen fördröjs, samtidigt som behovet av 
ett möte med utvecklingsgruppen har ökat. Det kommer ju oundvikligen att ske större 
förändringar på kungsgården inom en snar framtid, och SFV har i sin avsiktsförklaring lovat 
att ”Inför förändringar på kngsgården ska SFV informera och diskutera med övriga parter 
inom utvecklingsgruppen”. Dessutom har Dalby församling fått en ny kyrkoherde, Per 
Lidbeck, som är intresserad av kungsgården och behöver introduceras i samtalen. Stephan 
har därför 13/10 tagit kontakt med Henrik Borg om ett nytt möte, och Henrik har sagt att han 
ska ringa Anders Glassel på SFV för att diskutera saken. Stephan har också 13/9 träffat 
Gunilla Svensson, redogjort för Kulturkvadrantens tankar och önskemål och överlämnat allt 
material som föreningen har framtagit angående Kungsgården. 

 



 Kulturkvadranten skänkte 500:- till Barncancerfonden med anledning av Dennis Jeppsons 
begravning. (Det nämndes inte på styrelsemötet men bör ändå protokollföras.) 
 
Dalby Söderskog: Arkeologerna Anders Ödman och Andreas Nilsson planerar att genomföra 
sin undersökning under våren 2017. 
 
Hembygdsförbundet: Ytterligare en temaresa har genomförts vilket gör två stycken i år – 
16/4 (Västra Torup–Tyringe SPF) och 6/9 (Vellinge SPF). Nu har ny katalog kommit med 
temaresor för 2017. 

 
 Christer kommer att delta i hembygdsförbundets heldag ”Gör er röst hörd! Hembygdsrörel-
sen en aktör i lokal landskapsplanering” i Höör lördagen den 29/10 och kommer då att i 
dialog med Sara Williamsson berätta om Kulturkvadrantens projekt med deras många 
myndighetskontakter. Stephan skickar Christer våra senaste verksamhetsberättelser som en 
hjälp för förberedelserna. 
 
Hembygdsförbundets ordförande Sven Jensén har inbjudit till ordförandekonferens för 
medlemsföreningarna 1/11 resp. 8/11. Då ingen i styrelsen har möjlighet att delta fick 
Stephan i uppdrag att tacka nej från oss. 

 
Vår programverksamhet: Vår senaste offentliga programpunkt var Kjell-Åke Modéers 
föredrag i Dalby bibliotek den 12/10, ”Kyrkan, tinget och Gästis: Om rättskulturen i Dalby 
under äldre tid”. Föredraget var välbesökt. Nästa kommer redan 20/10: Anna Minara Ciardis 
föredrag ”Dalby/Lund och Rom: En nygammal relation”. Därefter, den 30/10 kl. 13:00, 
berättar P-O i Strädelängan om Strädelängans historia. 
 
Strädelängan håller öppet med adventsfika på eftermiddagen 1 advent (27/11). KK har blivit 
tillfrågade om att medverka. Stephan kan vara där, antagligen även ytterligare en eller två 
från styrelsen. Stephan meddelar Bosse Hallin. 

  
§ 7 Program våren 2017: 

Skånes hembygdsförbund hjälper till att ordna arkeologicafé i samband med utgrävningar. 
Om/när utgrävningen i Dalby Söderskog äger rum bör vi utnyttja den möjligheten! 

 
Anders Ödman har tidigare sagt att han kan guida vid en bussutfärd längs stenens väg på 
1100-talet från stenbrottet i Hallaröd till domkyrkobygget i Lund. Stephan fick i uppdrag att 
kontakta Nicolai Gille och Dalby kyrkoråd för ett ev. gemensamt arrangemang. När vi har 
kommit överens om datum kan ett bussbolag kontaktas (t.ex. Bergkvarabuss) för en offert, 
deltagaravgiften beräknas och evenemanget utannonseras. 
 
Stephan kan tänka sig att hålla föredrag om Dalby kyrkas restaureringar från 1750-talet till 
1945. Vidare har Christer redan tidigare preominärbokat prof. Hanne Sanders för ett 
föredrag om den danska tiden i Dalby. Christer tar ny kontakt med Sanders, Stephan tar 
kontakt med Kerstin Sagnert på Dalby bibliotek för att diskutera samarrangemang vad gäller 
föredragen. Ett samarrangemang kan även den rundvandring i Dalby bli som P-O planerar 
att genomföra i bibliotekets regi! 
 

§ 8 Kommande sammanträde 

Onsdag 18 januari kl. 18:30. Mona-Lisa bokar Strädelängan om möjligt. (Tillägg 23/10: 
Strädelängan visade sig vara bokad, men Christer erbjöd sig att låta oss ha sammanträdet 
hemma hos honom även denna gång, vilket tacksamt accepterades!) 



 
§ 9  Ordförande avslutade mötet  

 

 

 

 
 
Stephan Borgehammar 
Ordförande & sekreterare    Mona-Lisa Kristensson 

Justerare 
        
 
 
 


