
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
 

Tid: onsdagen den 18 januari 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 P-O.  
 
§ 3 Dagordning 

Beslöts följa samma dagordning som vid föregående styrelsemöte, med tillägg av § 8: 
Planering av årsmöte, och § 10: Övriga frågor. 
 

§ 4  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från den 19 oktober 2016 godkändes och lades till handlingarna.  

 
§ 5  Ekonomisk rapport 

Anders gick igenom vårt ekonomiska läge. Se bil. 1. Lantmännen har köpt Dalby Centrum 
varför vi försöker få dem att sponsra oss i stället för den tidigare ägaren Jyma. (Tillägg 3/2: 
det lyckades också, Lantmännen sponsrar oss med samma belopp som Jyma gjorde!) 
 

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

 Utvecklingsgruppen: Stephan redogjorde kort för läget. Inget har hörts från vare sig SFV 
eller Lunds kommun. Efter samtal kom vi överens om att Stephan kontaktar Gunilla 
Svensson för att ev. få information av henne samt Henrik Borg för att fråga om han ännu inte 
har hört något från någon på SFV. 

 
 Föreningen har fått ett tackkort från Ulrik Jeppsson för gåvan på 500:- till Barncancerfonden 

med anledning av Dennis Jeppsons begravning. 
 
Dalby Söderskog: Inget nytt om den undersökning som arkeologerna Anders Ödman och 
Andreas Nilsson planerar att genomföra under våren 2017. 
 
Hembygdsförbundet: Av de fyra temaresor som vi erbjuder 2017 är tre redan bokade: 5/4, 
25/4 och 21/9. 



 
 Hembygdsförbundets heldag 29/10 2016, ”Gör er röst hörd! Hembygdsrörelsen en aktör i 
lokal landskapsplanering”, där Christer skulle ha medverkat, blev inställd. 
 
Vår programverksamhet: Vi medverkade som planerat när Strädelängan höll öppet med 
adventsfika på eftermiddagen 1 advent (27/11). Det var en strid ström av besökare. 

  
§ 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! 

 
Bussutfärd med Anders Ödman (se föregående protokoll). Stephan fick i förnyat 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 håller föredrag i Dalby bibliotek onsdagen den 26 april kl. 18 över ämnet ”Hur 
Dalby kyrka fick sitt utseende. Hot, skador och restaureringar 1755–1942”. P-O leder en 
”Vandring genom Dalby år 1780” söndagen den 7 maj kl. 11. Båda dessa arrangemang görs i 
samarbete med Dalby bibliotek. 
 
Hanne Sanders har inte svarat på Christers förfrågningar. Vi undersöker i stället om Anders 
Andrén kan komma och föreläsa om jaktparken, samt om Michael Economou vill göra ett 
föredrag om prof. Knut Knutsson. 
 
Stephan tar ny kontakt med Lunds kommun (gm Karl-Oscar Seth) angående Christers idé att 
i år sätta upp hjorten som brukar stå på Clemenstorget i Lund vid ingången till Dalby 
Söderskog i stället, med tanke på 100-årsjubileet av Söderskog som nationalpark. 
 

§ 8 Årsmötet 2017 

Årsmötet äger rum i Dalby bibliotek onsdagen den 26 april kl. 19:30 (efter Stephans 
föredrag). Anders ordnar med revisionen och ser till att det finns frukt och vatten på mötet, 
Stephan skriver verksamhetsberättelse. 
 
De styrelseledamöter vars mandatperiod löper ut är Christina Sverdrup, Mona-Lisa Kristens-
son, Lars Bergwall och Stephan Borgehammar. Lars har bett att få avgå med omedelbar ver-
kan (se § 10) och Christina har avböjt omval. Mona-Lisa och Stephan ställer upp för omval. 
Det vore välkommet om det gick att hitta en eller två nya styrelsemedlemmar som ersättning 
för Christina och Lars, men det är inte nödvändigt för att styrelsen ska vara fulltalig. 
 

§ 9 Kommande sammanträde 

Torsdag 16 mars kl. 18:30 i Strädelängan. 
 

§ 10  Övriga frågor  

Lars Bergwall har lämnat styrelsen med omedelbar verkan p.g.a. sjukdom. Beslöts att skicka 
honom en blomma som tack för hans insatser under mandatperioden. P-O verkställer. 
 
En ny bok har kommit från Skånes Hembygdsförbund, Skånes landskap i förändring. P-O 
lånar den. Förra årets bok, Agusastugan, lånas av Christer. Stephan har Borgen i Åhus 
hemma hos sig. P-O kontaktar Bosse om en bokhylla i Strädelängan för sådan litteratur. 



 
Datorn som föreningen inskaffade åt Sara Williamsson för projektmedel övertas nu av 
Anders Timberg. Den är avskriven. 

 
§ 11  Ordföranden avslutade mötet  

 
 

 
 
 

Stephan Borgehammar    P-O Bengtsson 
Ordförande & sekreterare    Justerare 

 
        
 
 
 


