
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 

Tid: måndagen den 30 november 2015 kl 18:30  
Plats: Strädelängan 

 
 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande (§ 1–9 och 11) 
Christina Sverdrup, sekreterare 
P-O Bengtsson, hemsideansvarig 
Anders Timberg, kassör 
Christer Hjort, vice ordförande 
Lars Bergwall 

  
 

 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Justeringsman 

Till att justera dagens protokoll valdes Christer Hjort.  
 

 
§2b Information från Kerstin Brattgård ang Kungsgården 

Kerstin Brattgård har ett uppdrag från Lunds kommun att ingå i Kommunens arbetsgrupp för 
Kungsgården. Kommunen ökar här sitt engagemang.  
Kerstin representerar Kulturkvadranten i Dalby. Kommunstyrelsens Arbetsutskott var enigt 
om att medverka till att öppna upp Kungsgården då aktuell arrendetid går ut.  
För detta arbete ska det bildas en arbetsgrupp och en referensgrupp. Arbetsgruppen består av 
Inga Hallén stadsbyggnadsdirektör, Henrik Borg, stadsantikvarie, Tove Möller, 
näringslivskontoret, Mats Ohlsson (se nedan) samt Kerstin Brattgård.   
Kerstin har i uppdrag att skriva ett utkast till skrivelse till SFV:s Generaldirektör om ny 
uppvaktning angående frågan, där Inga Hallén och ev Anders Almgren, Kerstin B och 
Stephan Borgehammar föreslås delta.  
Ett nytt kunskapsseminarium förbereds. Mats Ohlsson fd stadsbyggnadsdirektör i Malmö, 
boende i Sjöstorp, kommer att vara drivande och mentor åt arbetsgruppen med seminariet 
och vara moderator vid seminariet.  
Utvecklingsgruppen fortsätter som referensgrupp.  
Styrelsen för Kulturkvadranten i Dalby är i sin tur referensgrupp till Kerstin och Stephan i 
detta arbete. 

 
§3 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från den 26 augusti 2015 genomgicks och godkändes.  
Prins Eugen-träffen på biblioteket var fullsatt. 
 

§4  Dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägget att Kerstin Brattgård kom och informerade först på 
mötet. 

 
  



§5  Ekonomisk rapport 
Anders gick igenom vårt ekonomiska läge.  
Region Skåne-kontot har slagits ihop med övriga.  
Medlemsavgifter har kommit in i alltför liten utsträckning. 53 medlemmar har hittills betalat. 
Anders Timberg kommer att gå igenom lista över medlemmar vilka som inte har betalat och 
maila ut till dessa.  

 
§6 Utvecklingsgruppen 

Rapport om utvecklingsgruppen: kommunstyrelsens AU:s beslut 9/11 från Kerstin, se § 2b.  
 
§7 Övriga rapporter:  

Lundaland har årsmöte den 3 dec. i Staffanstorp. 
Hembygdsförbundet har nya fina lokaler på Gastelyckan. Föreningen har fått en bok, Den 
dolda kvinnomakten, från Hembygdsförbundet.  
Temaresor 2016 – Broschyren är färdig. Om guidning ska ske i kyrkan så måste kyrkan 
bokas. En bokning har kommit in, 50 personer den 6 september. Möte med de andra 
grupperna om administrativa frågor i början på våren. P O tar initiativ detta möte. P O bokar 
båda kyrka och Strädelängan de fyra datumen som finns med i broschyren, 16, 26 april samt 
6 och 17 september.  
De besökande grupperna betalar in pengarna till hembygdsföreningen i Staffanstorp, där 
kassören sedan delar upp det till de övriga två föreningarna.  
Program hösten 2015: 
Anders Blomstrands föredrag, uppstigning i tornet i Dalby kyrka samt föredrag om Prins 
Eugen av Michael Economou har förevarit under hösten, väl besökta och uppskattade. 

 
§8 Allmänt föreningsmöte i Dalby 

Strategimöte med övriga föreningarna som föreslogs vid föregående styrelsemöte har inte 
aktualiserats, eftersom kommunen nu har dragit igång ett arbete angående Kungsgården. 

 
§9 Programverksamhet 

Planering av programverksamhet 2016: förslag att diskutera är bl.a. föredrag om 
Dalby kyrkas historia (Borgehammar eller Lovén); Strädelängans historia; ny byavandring 
(tillsammans med Strädelängan); slavar på medeltiden (Roslund). Ev. idémöte med Sara 
Lind.  
En arbetsgrupp, bestående av PO och Christer tillsätts för att ta fram programförslag. 
  

§10 Inför årsmöte  
Stephan, PO, Anders, Christer och Lars fortsätter, Christina slutar. Styrelsen är valberedning. 
 

§11 Övrigt  
Dalby Söderskogs jubileum 2018: ska vi initiera en arkeologisk undersökning? 
Länsstyrelsen kommer att ge ut en jubileumsskrift.  
Stephan undersöker möjligheten att utföra en arkeologisk undersökning av Hästhagevallen. 
Finansiering? 

 
§12 Nästa sammanträde   

Kommande sammanträden, förslag: 20 januari, 24 februari, 6 april, 8 juni (ett av dessa ska  
 vara årsmöte, förslagsvis antingen 24 februari eller 6 april). 

Nästa styrelsemöte: 20/1 2016 kl 18.30. 
 

  



§13  Vice ordförande avslutade mötet  
 
 

 
 
 
Stephan Borgehammar      Christina Sverdrup 
Ordförande       Sekreterare 

 
        
 

Justeras: 
 
 
 
 
Christer Hjort 


