
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
 

Tid: onsdagen den 7 mars 2018 kl 18:30  
Plats: Hemma hos Christer 

 
 
 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 

P-O Bengtsson, hemsidesansvarig  

Christer Hjort, vice ordförande 

Anders Timberg 

 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Justeringsman 

Till att justera dagens protokoll väljs P-O.  
 
§ 3 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 4  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från den 25 januari 2018 godkändes och lades till handlingarna. 

 
§ 5  Ekonomisk rapport 

Anders Timberg presenterade reviderat bokslut för 2017. Årets resultat blev 8828 kr. I 
kassan finns för närvarande 57 091,95 kr. Bland annat har 9000 kr i sponsoravgifter och 
2000 kr i medlemsavgifter för 2018 inkommit. Räkenskaperna ska nu lämnas till Bertil 
Paulsson för revision. 
 

§ 6 Medlemsbrev 
Ett nytt medlemsbrev bör skickas ut inför årsmötet, bl.a. med påminnelse om medlems-
avgiften, pålysning av Sören Svenssons fågelvandring den 5 maj samt info om boken om 
Dalby Söderskog (se vidare § 8). Stephan ber Mona-Lisa göra utskicket den 2 april. 
 

§ 7  Rapporter: Temaresor, Hembygdsförbundet, Söderskog 2018, övr.  

Dalby Söderskog: Gerhard Kristensson har lovat hålla ett botaniskt föredrag den 17 april i 
samband med årsmötet. Christer har dessutom ordnat ett föredrag av ornitologen Sören 
Svensson den 5 maj. Stephan skaffar en hela Gammel Dansk åt honom som betalning. 
 
Hembygdsförbundet: Kretsmöte hålls i Strädelängan torsdagen den 22 mars kl. 18 med oss 
som värdar. Stephan och P-O ansvarar för programmet. 
 

 
 
 



§ 8 Program och programförslag våren 2018 

– En bok om Dalby Söderskog kommer ut. Christer tar reda på när och var den lanseras. Om 
det är ett publikt tillfälle bör vi informera om det i vårt medlemsbrev. I alla händelser bör vi 
informera om själva boken. 
– Christer kollar möjlig vandring med entomolog Mikael Sörensen i början av juni, ev. även 
en vandring med någon botaniker i Skånska Linnésällskapet. 
– Stephan frågar Gunilla Svensson om hon kan komma ut till Dalby och presentera vård-
planen när den är klar. Stephan talar även med Gustav Olsson på Kulturen. Ev. kan det bli en 
större samling i höst dit gamla utvecklingsgruppen och nya chefen för SFV kan inbjudas. 
– Christer undersöker om det finns el till den lysande hjorten vid Dalby Söderskog. 
 

§ 9 Kommande sammanträde 

Nästa sammanträde blir den nya styrelsens konstituerande möte den 17 april. 
 

§ 10 Årsmöte 2018 

– Fastställs till 17 april kl. 18:30 i Strädelängan. Inleds med föredrag av Gerhard 
Kristensson. 
– Anders, Christer, P-O och Stephan ställer upp för omval. Stephan kollar med Mona-Lisa. 
Vi behöver dock ytterligare en eller två personer. Anders skickar medlemsförteckning så att 
vi kan gå igenom den och fundera på vilka medlemmar som kan tillfrågas. 
– Årsberättelse: författas av ordf. och skickas ut med kallelsen. 
– P-O fixar present till Gerhard som tack för föredraget. 
– Anders ordnar som vanligt förfriskningar mellan föredrag och årsmöte. 
 

§ 11  Ordföranden avslutade mötet  

 
 
 
 
 
Stephan Borgehammar    P-O Bengtsson 
Ordförande & sekreterare    Justerare  


