
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
 

Tid: onsdagen den 3 oktober 2017 kl 18:30  
Plats: Hemma hos Christer 

 
 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 

P-O Bengtsson, hemsidesansvarig  

Christer Hjort, vice ordförande 

Frånvarande: Mona-Lisa Kristensson, Anders Timberg 

 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Justeringsman 

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

Godkändes. 
 

§ 4  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från den 16 mars 2017 godkändes och lades till handlingarna, 
med följande tillägg: före årsmötet den 26 april höll Stephan ett föredrag i Dalby bibliotek 
med titeln ”Hur Dalby kyrka fick sitt utseende. Hot, skador och restaureringar 1755–1942”. 

 
§ 5  Ekonomisk rapport 

Ingen ekonomisk rapport, p.g.a. att Anders Timberg är utomlands. 
 

§ 6  Rapporter: Temaresor, Hembygdsförbundet, Söderskog 2018, övr.  

Christer berättar om hur han i Dalby centrum mött Gunnar Jönsson och Elin Gustafsson (S), 
ansvariga för och intresserade av utvecklingen i Dalby från Lunds kommuns sida. Vidare 
informerar han om att det blir ett möte för Dalbyborna den 19 oktober kl. 18–20 i Tingshuset 
rörande Dalby Gästis och att Kerstin Vikner har skrivit en ny bok om Torna Hällestad som 
presenteras på Dalby bibliotek den 25 oktober kl. 18. 
 

Dalby Söderskog: Söndagen den 27 augusti kl. 15 berättade Andreas Nilsson i Strädelängan 
om den kommande arkeologiska undersökningen i Hästhagevallen, med promenad till 
platsen efteråt. Undersökningen genomfördes sedan under ledning av Anders Ödman och 
Andreas Nilsson 8–11 september. 
 
Hembygdsförbundet: Stephan var på kretsmöte för Hembygdsförbundet 19 september i 
Södra Sandby. Till våren (kring april) blir det vår tur att anordna kretsmöte. 
 
Temaresor har genomförts 6 september (SPF Flyinge) och 21 september (PRO Kultur 
Malmö). 2018 års katalog är under tryckning, P-O hämtar den på Hembygdsförbundet. 

 



§ 7 Program hösten 2017 

– P-O guidar i Dalby kyrkas kyrktorn lördag 7 oktober kl. 13–15. För detta beslöt styrelsen 
betala honom 1000 kr i arvode. 
– Föredrag av Andreas Nilsson och Anders Ödman om resultatet av utgrävningarna, i Dalby 
bibliotek den 7 december kl. 18. Kostnaderna täcks av ett anslag på 7000 kr från Svenska 
Arkeologiska Samfundet. Stephan skickar Samfundets logga till P-O för annonseringen. 
 

§ 8 Programförslag våren 2018 

– Eva Österberg, föredrag om ”De små då” på Dalby bibliotek, i samarbete med Dalby-
bibliotekets Vänner. P-O tar upp detta med Vännerna. Föredraget äger lämpligen rum i 
början av året, januari–mars. 
– Ett eller två föredrag om Dalby Söderskog, med författare till jubileumsboken. Stephan har 
redan pratat med Gerhard Kristensson, som är positiv. Christer föreslår samarrangemang 
med Skånska Linnésällskapet och åtar sig att planera detta. Om föredrag kombineras med en 
exkursion får hänsyn tas till blomingen när datum sätts. 
– P-O planerar att skriva en bok om Dalby och kan tänka sig att presentera en del av 
innehållet på ett föredrag i vår. 
 

§ 9 Kommande sammanträde 

Nästa sammanträde bör äga rum i slutet av november eller början av december, helst en 
tisdag eller torsdag. Stephan kollar med Anders och Mona-Lisa. 

 
§ 10  Ordföranden avslutade mötet  

 
 
 
 
 
Stephan Borgehammar    P-O Bengtsson 
Ordförande & sekreterare    Justerare  


