
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
Tid: torsdagen den 18 februari 2015 kl 18.30 
 
Plats: Hemma hos Christer 
 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 
Christina Sverdrup, sekreterare 
P-O Bengtsson, hemsideansvarig 
Anders Timberg, kassör 
Christer Hjort, vice ordförande 
Mona-Lisa Kristensson, suppleant 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 

§2 Justeringsman 
Till att justera dagens protokoll valdes Mona-Lisa Kristensson. 

  
§3 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från den 10 december 2014 genomgicks och godkändes. 
 

§4  Dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
§5  Ekonomisk rapport 

Anders gick igenom vårt ekonomiska läge.  
Bokslutet 2014 är lämnat till revisorn.  
Kostnaderna under 2014 var mycket lägre an året innan då vi hade Sara anställd, största 
kostnaderna 2014 ligger på kostnaderna för projektledare under januari samt kostnader för 
Tysklandsresan.  
Vi har idag ca 40 000 SEK på kontot. Vi har redan fått in 17 000 SEK i sponsorsavgifter. 
Fastighetsbolaget Gerda (som äger Dalby centrum) har blivit Ymer, men fortsätter sponsra.  
 
Det är också dags för nya medlemsinbetalningar, påminnelser föreslås komma med utskick 
till årsmötet. Vi är cirka 88 medlemmar. 

 
§6 Övriga rapporter 
 

Utvecklingsgruppen 
Statens fastighetsverk har åtagit sig att undersöka möjligheter till att:  

• Upprätta ett vårdprogram för Kungsgårdens park inklusive muren 
• Ta fram bättre skyltning 
• Undersöka möjligheten av ett promenadstråk kring Kungsgården. 
• Att upprätta ett vårdprogram för byggnader på Kungsgården som ingår i det statliga 

byggnadsminnet.  
 



Nästa möte med utvecklingsgruppen var planerat till 14 april, vid detta datum kunde dock 
inte Länsstyrelsen delta, så Stephan kommer att försöka med ett nytt datum. 
 

 
§7 Programverksamhet 

 Den 25 februari har vi ett samarrangemang med biblioteket då Anders Ödman kommer till 
biblioteket och talar om varifrån man fick stenen när man byggde kyrkor i Skåne, 
exempelvis domkyrkan i Lund. 
 
PO har tillsammans med Bo Hallin påbörjat en undersökning om Strädelängans historia. PO 
håller på att undersöka olika källor, scouterna, släkt till sista boende etc. 
 
PO har frågat Kerstin Olsson om hon har något bra namn inom släktforskarföreningen som 
kan hålla ett föredrag om gravstenarna på Dalby kyrkogård. Hon hade tyvärr inget bra namn.  

 
PO och Tina ska intensifiera ansträngningarna att hitta fler programpunkter.  
  

§8 Årsmötet 
 Kallelse till Årsmötet torsd 19 mars 2015, bör skickas inom kort, Mona-Lisa skriver ett 

medlemsbrev. 
Därefter föredrag av Birgitta Alinder och Susanne Glöersen som berättar om 
klosterföreningar.  
 
Revisorn har fått alla dokument. 
Stephan kontaktar valberedningen.  
Vi beslöt att ha endast frukt och vatten som förtäring på årsmötet, Tina och Mona-Lisa fixar.  

 
§12 Övrigt 

Vi har fått en bok från Hembygdsförbundet, Skånes landskap i förändring. Vi beslöt att 
skänka denna till Strädelängan som en del av det blivande biblioteket där. 
 
Kulturhistorien.se inbjuder till möte den 25 feb kl. 14.00 på kulturen i Lund. Stephan skriver 
ett mail till dem för att visa vårt intresse men att ingen har möjlighet att närvara tyvärr.  

 
§14 Nästa sammanträde   

Årsmöte 2015-03-19 kl 18.00-19.00 därefter föredrag.  
Konstituerande möte därefter.  
Nästa styrelsemöte: 29/4 kl 18.30 
 

§15  Ordförande avslutade mötet  
och tackade särskilt Christer för den stilfulla förplägnaden.  
 
 

 
 
Stephan Borgehammar    Christina Sverdrup 
Ordförande      Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
Mona-Lisa Kristensson 


