
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
 

Tid: torsdagen den 25 januari 2018 kl 18:30  
Plats: Hemma hos Christer 

 
 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 
P-O Bengtsson, hemsidesansvarig  
Christer Hjort, vice ordförande 
Mona-Lisa Kristensson 
Anders Timberg 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Justeringsman 

Till att justera dagens protokoll väljs Anders.  
 
§ 3 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 4  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från den 3 oktober 2017 godkändes och lades till handlingarna. 

 
§ 5  Ekonomisk rapport 

Anders Timberg presenterade bokslut för 2017. Enbart 31 medlemsavgifter för 2017 har 
inkommit men antalet medlemmar är något högre p.g.a. att vissa betalade för två år 2016. 
Årets resultat blev 9958 kr p.g.a. inkomstbringande aktiviteter. I kassan finns för närvarande 
49 330,95 kr. Stephan och Anders ska kontakta sponsorer som vanligt i månadsskiftet jan.–
feb. 
 

§ 6 Medlemsbrev 
Ett medlemsbrev bör skickas ut med anmodan att betala medlemsavgift och med information 
om Eva Österbergs föredrag (se § 8). Mona-Lisa fixar. 
 

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

Christer berättar att Statens Fastighetsverk har fått ny generaldirektör, nämligen Mäklar-
samfundets vd Ingrid Eiken Holmgren, som tidigare varit statssekreterare, departementsråd 
och chef för internrevisionen inom Regeringskansliet. 
 
Dalby Söderskog: Ett spännande föredrag om utgrävningen av Hästhagevallen hölls av 
Andreas Nilsson och Anders Ödman i Dalby bibliotek, torsdagen den 7 december kl. 18. Ca 
30 deltagare kom. Strax efteråt skickade Stephan en utförlig redogörelse till Svenska 
Arkeologiska Samfundet, som sponsrat evenemanget. Redogörelsen har publicerats i 
samfundets tidskrift Gjallarhornet. 
 



Hembygdsförbundet: Kretsmöte hålls i Strädelängan torsdagen den 22 mars kl. 18 med oss 
som värdar. Stephan och P-O ansvarar för programmet. 
 
Temaresor 2018 års katalog har kommit och delades ut av P-O. Två av fyra datum är redan 
bokade: 3 maj SPF Araslöv och 16 maj SPF Seniorerna Bulltofta. 
 
Kungsgården: Stephan har lunchat med arkitekt Gunilla Svensson som utarbetar SFV:s 
vårdplan för Dalby kungsgård. Den är ännu inte klar men beräknas komma till våren. 

 
§ 8 Program och programförslag våren 2018 

– Eva Österberg, föredrag den 8 februari om ”De små då” på Dalby bibliotek, i samarbete 
med Dalbybibliotekets Vänner. Vi betalar föreläsararvode 999 kr i form av presentkort på 
Gleerups (Christer skaffar detta samt en ”blomma”), biblioteket står för lokalen. 
– Föredrag om Dalby Söderskog med anledning av dess 100-årsjubileum. Mona-Lisa frågar 
Gerhard om att hålla ett botaniskt föredrag den 17 april i samband med årsmötet. Christer 
föreslår dessutom ett föredrag av ornitologen Sören Svensson. Christer ringer honom ang. en 
lördag i maj, förslagsvis 5 eller 26 maj. 
 

§ 9 Kommande sammanträde 

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 7 mars kl. 18:30 hemma hos Christer. 
 

§ 10 Årsmöte 2018 

17 april kl. 19:30. Inleds med att Gerhard Kristensson kl. 18:00 håller föredrag om Dalby 
Söderskog. 
 

§ 11  Ordföranden avslutade mötet  

 
 
 
 
 
Stephan Borgehammar    Anders Timberg 
Ordförande & sekreterare    Justerare  


