
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
 

Tid: onsdagen den 11 mars 2020 kl. 18:30–19:40 
Plats: hemma hos Christer 

 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 

P-O Bengtsson, hemsidesansvarig  

Christer Hjort, vice ordförande 

Ingmarie Thornberg, ledamot 

Anders Timberg, kassör 

Lars Ljungberg, suppleant 

 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Val av justeringsman 

Ingmarie Thornberg valdes. 
 
§ 3 Dagordning 

Enligt förra mötet med några tillägg. 
 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet refererades kort och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Ekonomisk rapport 

Kassörens ekonomiska rapport redovisades. Aktuell ställning på bankkontot är 24 417 kr. 
Ordf. överlämnade 2019 års protokoll till kassören f.v.b. till revisor Bertil Paulsson. 
 

§ 6 Rapporter 

Ett medlemsbrev med information om kommande evenemang och kallelse till årsmötet 
skickades ut av ordf. den 1 mars. 
 
Vid gårdagens möte med lundapolitiker i Tingshuset hade ordf. möjlighet att prata om 
kungsgården med kommunstyrelsens förste vice ordf. Lars Ljunghill, som verkade genuint 
intresserad. Även Christer och Lasse var på mötet och Lasse delade ut vår nytryckta folder. 
 
Medborgarkontoret startar den 14 mars en Facebook-sida för evenemang i Dalby, under 
namnet Medborgarcenter Dalby. Där kommer vi att kunna annonsera. 
 

§ 7 Hemsidan 

Ordf. överlämnade material till P-O rörande information över internet: en manual för 
inläggning av text och bild på Kulturportal Lund samt instruktioner om hur man skapar en 
föreningshemsida under Hembygdsförbundets portal. 



§ 8 Planering av verksamhet 2020 

Vår folder är nu tryckt i ny upplaga, 1000 ex., genom Christers försorg. Dessutom har 500 
iläggsblad med information om vårens program tryckts. P-O hämtade på tryckeriet. Vi beslöt 
att distribuera på olika platser: P-O på Strädelängan, Christer på Medborgarkontoret och 
blomsterhandeln, Stephan på pastorsexpeditionen/Eginogården. 

 
Gunilla Svensson kommer att hålla föredrag på Dalby bibliotek den 25 mars kl. 18, under 
rubriken ”Dalby kungsgård – historia och framtid”. Dock kommer hon endast tala om hur 
man i princip upprättar ett vårdprogram, då det nya programmet för kungsgården inte hunnit 
bli godkänt. Därför kommer Stephan att inledningsvis presentera kungsgårdens historia. 
Dessutom kommer åhörarna erbjudas att anteckna sig på en lista för att få en länk till 
vårdprogrammet när det väl blivit offentligt. Länken ska även publiceras på vår hemsida. 
 
Lars erbjuder sig att hjälpa till i arbetet med en ny broschyr, ”Dalby: 1000-årig by”. 
 
Tina Westergren har tackat ja till att hålla föredrag om klosterträdgårdar och medicinalväxter 
den 17 maj kl. 14:00. 
 
Till exkursionen i Dalby Söderskog den 18 april har hittills tre personer anmält sig. Vi 
behöver påminna om evenemanget i olika fora. 
 
Christer kommer inom kort att kontakta guider och Sydsten inför Geologins dag 12/9. 
 
Till Kulturarvsdagen 13/9 har Stephan bett Anita Andersson komma och underhålla i Dalby 
kyrka med Collegium vox humana. Hon har lovat höra med sångarna. Lars har förklarat sig 
villig att ta ansvar för de praktiska detaljerna. Christer ska nu fråga Anita Larsson om hon 
vill guida. 
 
Christer framför ett nytt förslag till programpunkt i höst: arkitekt Karin Sjöholm, verksam 
vid tekniska förvaltningen, Lunds kommun, skulle kunna tala om kommunens blomster-
utsmyckningar. Vi föreslår en onsdag i oktober för detta evenemang. 
 

§ 9 Årsmöte 2020 

Årsmöte håller vi den 25 mars i Dalby bibliotek, i omedelbar anslutning till Gunilla 
Svenssons föredrag, ca kl. 19:15. Ordf. har skrivit en verksamhetsberättelse för 2019. 
Anders ansvarar för att revisionen blir gjord samt skaffar frukt och vatten till mötet. Ordf. 
får i uppdrag att hitta en mötesordförande, i första hand Peter Sommerstein, i andra hand 
Klas Odeskog. 
 

§ 10 Övrigt 

Ingmarie informerar om Destination Lund. Lars kollar om det är något vi kan utnyttja. 
 

§ 8  Datum och plats för nästa styrelsemöte 

 Onsdagen den 3 juni kl. 18:30 hemma hos Ingmarie. 
 

 
 
 
Stephan Borgehammar    Ingmarie Thornberg 

Ordförande & sekreterare    Justeringsman 


