
Årsmöte i  
Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 

 
Tid: Onsdagen den 13 april 2011 kl 18.30 – 19.00 
Plats: Biblioteket 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 årsmötet väljs Lena Orrling. 
 
§ 4 Val av protokolljusterare 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Christer Hjort.  
 
§ 5 Mötets behöriga utlysande 
Medlemmarna konstaterar, att mötet varit behörigt utlyst. 
 
§ 6 Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutar, att förteckningen över närvarande medlemmar ska gälla som röstlängd. 
 
§ 7  Fastställande av dagordning 
Kerstin Brattgård informerar, att dagordningen ska kompletteras med en punkt 6 a: 
Fastställande av röstlängd. Under punkten Övriga frågor önskar Christer Hjort informera om 
dels Kulturvandring i Dalby 21 maj, dels Kulturportal Dalby. 
Mötet beslutar godkänna dagordningen med gjorda tillägg. 
 
§ 8 Verksamhetsberättelse 2010 
Ordföranden föredrar verksamhetsberättelsen, vilken godkänns av mötet. 
 
§ 9 Ekonomisk berättelse (balans- och resultaträkning) för 2010 
Föreningens revisor Anders Timberg  föredrar den ekonomiska berättelsen,vilken godkänns 
av mötet. 
 
§ 10 Revisionsberättelse 
Anders Timberg föredrar revisionsberättelsen, vari föreslås ansvarsfrihet för styrelsen för 
2010. 
 
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet. 
 
§ 12 Fastställande av medlemsavgift 
Den årliga avgiften för medlemskap i föreningen fastställs till oförändrat 100 kr per år och 
medlem. 



§ 13 Val 
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:   
Lena Orrling, Christer Hjort, Jan Lannér, Stephan Borgehammar och Anders Timberg samt  
till suppleanter på ett år välja:  
Bo Palmaer och Christina Sverdrup. 
 

c. Revisor och revisorssuppleant 
Mötet beslutar att till ordinarie revisor välja  Bertil Pålsson. 
Då det inte finns något förslag på suppleant beslutar mötet att uppdra åt styrelsen att utse 
lämplig person. 
 
§  14 Valberedning 
F n finns ingen valberedning utan styrelsen har agerat som sådan inför årsmötet. Det finns 
heller inget förslag till valberedning. 
Årsmötet uppdrar till styrelsen, att senast till den 31 december 2011 utse tre personer, varav 
en sammankallande, att ingå i en valberedning. 
 
§ 15 Verksamhet för kommande verksamhetsår 
Kerstin Brattgård informerar om hittills planerad verksamhet: 

1. Styrelsen kommer att analysera och ta ställning till rapporten ”Dalby kloster”, som 
marknadsekonom Claes Brunius ska föredra vid det öppna mötet senare ikväll. Arbetet 
kommer att ske i nära samverkan med Dalby församling och Kungsgårdens 
arrendatorer, familjen Jeppsson. - Diskussion och förankring planeras äga rum med 
Statens Fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Region 
Skåne, Lunds stift, Domkyrkoförsamlingen, Lunds kommun m fl samt med 
föreningens medlemmar.- Om allt faller väl ut bör en ansökan kunna lämnas in hösten 
2011 till Leader Lundaland om medel till nästa steg, nämligen en utvecklingsplan.  

2. Utvecklande av påbörjat samarbete  mellan Dalby, Uppåkra (arkeologiska centret och 
församlingen) och Lunds domkyrkoförsamling för att genom samverkan förstärka 
utvecklingen av de tre besöksmålen samt ett internationellt samarbete med en kommun 
nära Santiago de Compostela. 

3. Kulturvandring i Dalby 21 maj 2011; se övriga frågor. 
4. Medlemsmöten under hösten 2011 på temat: Vilken verksamhet vill vi ha och utveckla 

i klosterområdet? Eventuellt rådslag eller studiecirklar. 
5. Föredrag tidig höst av Ulrika Jeppsson: Hästar i Dalby förr och nu. 

 
§ 16 Behandling av motioner 
Inga motioner har inkommit för behandling. 
 
§ 17 Övriga frågor 
 Christer Hjort informerar om 
a) planerad Kulturvandring i Dalby 21 maj 2011. 
b) Kulturportal Dalby, en fotodokumentation som kan nås via Kulturportal Lund. 
 
 



§ 1 8 Avtackning av avgående ledamöter 
Kerstin Brattgård och årsmötet tackar avgående styrelseledamoten Ola Sjödin (närvarande) 
och suppleanten Oskar Lärn (ej närvarande) för stora och betydelsefulla insatser. 
 
§  Avslutning 
Ordföranden tackar medlemmarna och avslutar årsmötet. 
 
 
Jan Lannér  
Jan Lannér     Lena Orrling  
Ordförande    Lena Orrling  
    Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
Christer Hjort  
Christer Hjort  
justeringsman 
 
 
 


