
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 

Tid: måndagen den 20 januari 2016 kl 18:30  
Plats: hemma hos Stephan 

 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 
Christina Sverdrup, sekreterare 
Anders Timberg, kassör 
P-O Bengtsson, hemsidesansvarig  
Christer Hjort, vice ordförande 
Lars Bergwall 
Frånvarande: Mona-Lisa Kristensson 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Justeringsman 

Till att justera dagens protokoll valdes P-O Bengtsson.  
 
§3 Dagordning 

Dagordningen godkändes.  
 

§4  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från den 30 november 2015 godkändes och lades till 
handlingarna.  

 
§5  Ekonomisk rapport, Brev till sponsor 

Anders gick igenom vårt ekonomiska läge för 2015.  
Sponsorer gav totalt 17 000. 
Betalande medlemmar 53 st. 
Kostnader främst för föreläsningar, medlemskap i hembygdsförbundet och lite 
representation. Kassa idag ca 36 000 kr. 
Anders läste upp årets brev till sponsorer där KK beskriver sin verksamhet. 

 
§6  Rapporter: Utvecklingsgruppen, Hembygdsförbundet, Söderskog 2018, övrigt 

Utvecklingsgruppen: Generaldirektören för Fastighetsverket kommer och besöker Dalby den 
22 februari. Kontakt har tagits av stadsbyggnadsdirektör Inga Hallén, Lunds kommun.  
Hembygdsförbundet: Baslicensen till Tidsmaskinen är numera gratis, kontakt tas med 
Uppåkra då vi tackar för att vi har fått dela licensen med dem tidigare. 
Minimässan – ”Ta betalt” är i morgon den 21 jan, P-O och Anders deltar från KK.  
Temaresor 2016: Fortfarande en bokning, 50 personer den 6 september. Både kyrkan och 
Strädelängan är bokad för de 4 tillfällena 16, 26 april samt 6 och 17 september.  
 
Ett förslag har kommit från Christer om att placera den upplysta hjorten, som har varit 
uppställd på Clemenstorget i julhelgen, i Dalby Söderskog i samband med 100-årsjubileet 
2018. Stadsträdgårdsmästare Carl-Oskar Seth är informerad om idén och lovar att fundera på 
detta. 

 Geologins dag blir den 10 september i år. 
 



 
§7 Vårens program:  

P-O och Christer redogör: 
P-O planerar en presentation om Strädelängans historia, tidigast i maj. 
Jan Lannér är förfrågad om att ta en rundvandring i Dalby, en vardagskväll i vår och prata 
om de gårdar som finns kvar i centrala Dalby.  
Kjell-Åke Modéer, prof i juridik, har haft rättegångsspel för universitetsstudenter i Dalby. Vi 
funderar på att göra en variant i samarrangemang med Dalby bibliotek. 
Knut Knutsson har skrivit en artikel om värjan i kryptan. Anders Blomstrand är tillfrågad om 
att hålla ett kåseri om detta: ”Legender i Dalby”. 
Andra idéer: 
Hanne Sanders, Centrum för Danmarksstudier – Föredrag om det danska Dalby 
Göran Larsson, expert på 1600-talets historia – föredrag om Dalby på 1600 talet, 
kungabesök, krig, allmogen. 
Kanske kan vi samordna med Strädelängan på kafésöndagarna. 

 
§8 Inför årsmötet:  

Datum onsd 13 april. 
Val av ny styrelse, styrelsen vädjar till Stephan att stå kvar som ordförande under ett år till.  
Medlemsbrev, med kallelse, program, inf om årsmötet, uppmaning att betala årsavgift m.m, 
bör gå ut ganska snart. 
 

§9 Kommande sammanträden 

Nästa styrelsemöte: 24 februari hemma hos Christina, Betesvägen 38.  
13 april årsmöte, 8 juni ordinarie sammanträde. 
 

§10 Övrigt  

P-O vill ha kostnader täckta för sitt föredraget om Strädelängan. Anhållan bifölls. 
Utskick från Trumpetarbostället i Billinge, ett friluftsmuseum.  
Skrivarglädje – Peter Sommerstein har en kurs i Strädelängan i Studieförbundet 
Vuxenskolans regi under våren. 

 
§11  Ordförande avslutade mötet  

 
 

 
 
 
Stephan Borgehammar 
Ordförande      Christina Sverdrup 

 
       Sekreterare 
 
 
Justeras: 

 
 
 
 

P-O Bengtsson 


