
 

Protokoll fört vid årsmöte i 

Kulturkvadranten i Dalby ideell förening 

 

Tid: onsdagen den 26 april 2017 kl 19:30 

 

Plats: Dalby bibliotek 

 

Närvarande: 

Enligt röstlängden 

 

§ 1 Val av ordförande och sekreterare  

Till mötesordförande valdes Christina Sverdrup och till mötessekreterare Stephan 

Borgehammar. 

 

§2 Fastställande av röstlängd 

 Närvarande skrev upp sig på en närvarolista som förklarades vara röstlängd. 

 

§3 Justeringsmän och rösträknare 

Till justeringsmän och rösträknare valdes Mona-Lisa Kristensson och Martin Cruce. 

  

§4 Mötets utlysande 

  Mötet konstaterades vara utlyst i behörig ordning. 
 

§5  Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§6a Verksamhetsberättelse  

 Stephan läste upp verksamhetsberättelsen för 2016, denna godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§6b Styrelsens förvaltningsberättelse 

Kassören Anders Timberg drog förvaltningsberättelsen för 2016 som godkändes och lades 

till handlingarna. 

 

§7 Revisionsberättelsen 

 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 

 

§8 Styrelsens ansvarsfrihet 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

§9  Fastställande av medlemsavgifter 

 Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2018, 100 kr, vilket godkändes. 

 

§10 Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Vad gäller den utåtriktade verksamheten är styrelsens målsättning att varje år erbjuda 4–5 

föredrag, att fortsätta med Temaresor samt att varje år också försöka erbjuda något ”extra”. 

Under våren 2017 blir det två föredrag: det som föregick årsmötet och P-O Bengtssons 

byavandring den 7 maj. Den ”extra” aktiviteten i år blir bussutfärden ”I stenarnas spår” med 

Anders Ödman (samarr. med Nicolai Gille). Fyra Temaresor är inplanerade under året: 2 har 

redan varit, 2 till äger rum i september). För hösten finns inga konkreta planer ännu, men vi 

får börja inrikta oss på 100-årsjubileet av Dalby Söderskog som nationalpark. När det gäller 



Dalby kungsgård finns det inte mycket vi kan göra medan vi väntar på den nya vårdplanen. 

Ingen särskild budget har gjorts upp för de nämnda aktiviteterna eftersom de ligger väl inom 

föreningens nuvarande ekonomiska ramar. 

 

§11  Val av ordförande  

Stephan Borgehammar valdes förra året på två år. 

 

§ 12 Val av övrig styrelse 

Lars Bergwall och Michael Economou har avgått. Christina Sverdrup har avböjt omval. 

 

Christer Hjort, Anders Timberg och P-O Bengtsson valdes förra året på två år och sitter kvar. 

Mona-Lisa Kristensson valdes till ordinarie ledamot på ett år. 

 

Årsmötet beslöt att styrelsen för det kommande verksamhetsåret skall bestå av ordförande 

och fyra ledamöter. Inga suppleanter valdes. 

 

§ 13 Val av revisorer  

 Bertil Paulsson, revisor och Stefan Måsbäck, revisorssuppleant, omvaldes. 

 

§14 Styrelsens förslag och inkomna motioner  

 Inga inkomna motioner. 

 

§ 16 Övriga frågor – möjlighet till frågor och samtal 

Diskuterades Dalby kungsgård och dess framtid – möjliga sätt att fortsätta kontakterna med 

Statens fastighetsverk och Lunds kommun. 

 

Ordföranden tackade Christina Sverdrup med en blomma för många års trogen tjänst i 

styrelsen! 

 

 

 

 

Christina Sverdrup     Stephan Borgehammar 

Ordförande      Sekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Mona-Lisa Kristensson    Martin Cruce 


