
 
Minnesanteckningar förda vid styrelsemöte i 
Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 

 
 

Tid: onsdagen den 15 maj 2019 kl. 19:00–20:30 

Plats: Hemma hos Stephan 
 
 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 

P-O Bengtsson, hemsidesansvarig  

Christer Hjort, vice ordförande 

Ingmarie Thornberg 

Anders Timberg, kassör 

Lars Ljungberg, suppleant 

 
 

§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Information till nya styrelsen om föreningen, särskilt aktuella händelser 

Informerades om föreningens ändamål och historia i korta drag, särskilt relationerna till 
SFV. Vidare om Tidsmaskinen, om bedrägeriet vi utsattes för 28/2 och om Temaresorna. 

 
§ 3 Information om och diskussion av planerad verksamhet 2019 

Christer redogjorde för planerna för Kulturarvsdagen och Geologins dag. Kulturarvsdagen 
8/9: guidning av Anita Larsson följt av café i Strädelängan. Anita får 850:- i arvode för att 
guida i/vid kyrka och kungsgård. Geologins dag 14/9: bussresa med Elisabet Lyhagen och 
Hans Hylander som guider; Christer får mandat att förhandla deras arvoden upp till 1500:- 
(för högre belopp krävs styrelsebeslut). Biljetter till Geologins dag à 50:- tillverkas av 
Christina Harris på medborgarkontoret; Christer ber blomsteraffären i Dalby centrum att 
försälja. Båda evenemangen anmäls till de nationella arrangörerna av Christer. Budget: 
biljettförsäljning 2500 kr, bidrag från Sydsten ca 3000 kr, busshyra och arvoden ca 5000 kr. 
 
Karin Sjölin, landskapsarkitekt, håller föredrag om rosor i Strädelängan 26/5. Vi försöker för 
vår del få Tina Westergren, Södra Sandby, att tala om klosterträdgårdar och medicinalväxter 
till hösten. Bör ske före 15 oktober. 
 
Gunilla Svensson är villig att komma och föredra den nya vårdplanen för kungsgården i 
höst. Det blir på kvällstid, måndag–torsdag, förslagsvis under andra hälften av hösten. 
 
Sedan bör vi inbjuda det nya styret i Lund (Femklövern) till Dalby för information, ev. även 
valda tjänstemän. Christer har uppdrag från FNL att jobba med utvecklingen av byarna. 

 

§ 4  Datum och plats för nästa styrelsemöte 

 Onsdagen den 21 augusti kl. 18:30 i Strädelängan. 
 
Stephan Borgehammar 

Ordförande & sekreterare 


