
Kulturkvadranten i Dalby ideell förening 

Verksamhetsberättelse 2020 

 

STYRELSEN 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 
 
Ordinarie: 
Stephan Borgehammar, ordförande 
P-O Bengtsson, ansvarig för hemsida och Facebook 
Christer Hjort, vice ordförande, ansvarig för press- och mediakontakter 
Ingmarie Thornberg, ledamot 
Anders Timberg, kassör 
 
Suppleant: 
Lars Ljungberg 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft tre protokollförda sammanträden och ett protokollfört 
per capsulam-beslut. Föreningens hemsida har hållits kontinuerligt uppdaterad. Årsmötet, som 
skulle ha ägt rum den 25 mars, ställdes in på grund av Corona-pandemin. Tanken var först att 
genomföra årsmötet senare under året, men inte heller det blev möjligt. Dock skickades verksam-
hetsberättelse och bokslut ut till alla medlemmar den 20 mars. 
 

VERKSAMHET 
Corona-pandemin påverkade allas våra liv under 2020, ofta negativt. Föreningens verksamhet 
blev också drabbad. Förutom årsmötet fick tre planerade evenemang ställas in: ett föredrag av 
arkitekt Gunilla Svensson om Dalby kungsgård den 25 mars, en exkursion i Dalby Söderskog den 
18 april och ett föredrag av museiintendent Tina Westergren om klosterträdgårdar och medici-
nalväxter den 17 maj. 
 
Smittspridningen avtog under sommaren, vilket gjorde det möjligt att genomföra de två arrange-
mang i september som har blivit våra sedvanliga, om än med begränsningar i deltagarantalet: 
 
– I samband med Kulturarvsdagen anordnades den 11 september en guidning av Anita Larsson i 
och kring Dalby kyrka, följd av kaffeservering i prästgårdens trädgård och ett föredrag därstädes 
av kyrkoherde emeritus Anders Blomstrand, ”Gästen hos prästen – om prästgården som navet i 
församlingen”. Det maximala antal besökare vi ansåg oss kunna ta emot med hänsyn till Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer var 40, och så många blev vi. 
 
– På Geologins dag den 12 september anordnades en bussutfärd till Dalby stenbrott, som vanligt 
med Elisabet Lyhagen och Hans Hylén som kunniga och entusiasmerande guider. Som brukligt 
ingick också pristävlingen ”Gissa stenens vikt”. Bussen, som normalt rymde 57 personer, fick nu 
endast ta 30 passagerare, men dessa var lika glada och intresserade som vanligt. Utfärden genom-
fördes med ekonomiskt stöd från AB Sydsten.  
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Under hösten kunde ingen offentlig verksamhet genomföras. Vid årets sista sammanträde, den 17 
december, beslöts att årsmötet 2021 skulle genomföras på distans, enligt en modell som också 
andra föreningar har prövat: handlingar inklusive dagordning med förslag till beslut skickas ut till 
alla medlemmar, som får en vecka på sig att rösta skriftligt. 
 
 
Dalby den 27 mars 2021, 
för styrelsen för Kulturkvadranten i Dalby ideell förening 
 
 
 
Stephan Borgehammar, ordf. 


