
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
 

Tid: torsdagen den 17 december 2020 kl. 18:00–18:45 
Plats: via Zoom 

 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 
P-O Bengtsson, hemsidesansvarig  
Christer Hjort, vice ordförande 
Ingmarie Thornberg, ledamot 
Anders Timberg, kassör 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Val av justeringsman 

P-O Bengtsson valdes. 
 
§ 3 Dagordning 

En dagordning överenskoms muntligt vid mötets början. 
 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Protokollen 20-03-11 och 20-03-15 refererades kort och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Rapporter 

Vårens båda planerade evenemang ställdes in p.g.a. Corona-pandemin. I början av hösten 
genomfördes däremot våra två sedvanliga evenemang, med begränsat antal deltagare: 
 
Kulturarvsdagen genomfördes fredagen den 11 september med en guidning i Dalby kyrka av 
Anita Larsson under rubriken ”Tusen år av historia” följt av fika i Dalby prästgårds trädgård 
och ett föredrag där av prosten Anders Blomstrand, ”Gästen hos prästen – om prästgården 
som navet i församlingen”. Dagen hade 40 betalande gäster. 
 
Geologins dag genomfördes dagen därpå, lördagen den 12 september, som vanligt i form av 
en guidad busstur i AB Sydstens stora stenbrott i Dalby. Geolog Elisabeth Lyhagen var 
guide, Hans Hylén assisterade med frågesport och 30 betalande följde med på färden. 

 
§ 6 Årsmötet 

Årsmötet 2020 ställdes in på grund av pandemin, men verksamhetsberättelse och bokslut 
skickades ut till samtliga medlemmar. 2021 måste ett årsmöte hållas, men eftersom smitto-
läget fortfarande är besvärligt får det ske i alternativ form. På förslag av Christer beslöt 
styrelsen anamma en modell som Linnésällskapet har prövat: dagordning och handlingar 
samt styrelsens förslag på justerare och beslut skickas ut till medlemmarna, som får en vecka 
på sig att rösta skriftligt. Beslöts att göra utskicket senast den 9 april. Årsmötesveckan blir 
då den 12–18 april och röstsammanräkning samt protokollskrivning sker den 19 april. 



 
§ 7 Ekonomisk rapport 

Kassörens ekonomiska rapport redovisades. Aktuell ställning på bankkontot är 17 459 kr. 
Inga sponsormedel har influtit under året, vilket är främsta orsaken till att saldot sjunkit ca 
7000 kr på ett år. 
 

§ 8 Planering av verksamhet 2021 

Någon publik verksamhet under våren kan det knappast bli tal om. I stället siktar vi på att 
som vanligt genomföra Kulturarvsdagen och Geologins dag. Christer bevakar datum och 
förutsättningar för detta. 

 
Gunilla Svensson skulle ha hållit föredrag på Dalby bibliotek den 25 mars, under rubriken 
”Dalby kungsgård – historia och framtid”. Vi kommer nu att be henne hålla föredraget i höst 
i stället. 
 
Andra förslag som tidigare har dryftats och kan komma att bli aktuella är: 
 
– Tina Westergren, museiintendent vid Klostret i Ystad: föredrag om klosterträdgårdar och 
medicinalväxter. 
 
– Karin Sjöholm, arkitekt verksam vid tekniska förvaltningen, Lunds kommun: föredrag om 
kommunens blomsterutsmyckningar. 
 

§ 9 Medlemsbrev 

Stephan skickar ut ett medlemsbrev före jul med en julhälsning till alla medlemmar och en 
rapport om hur vi har beslutat att genomföra nästa årsmöte. 
 

§ 10 Övrigt 

Christer berättar att konsthistorikern och kulturskribenten Jan Torsten Ahlstrand har avlidit i 
Covid-19. 
 

§ 11  Datum och plats för nästa styrelsemöte 

 Onsdagen den 10 mars kl. 18:30 via Zoom. 
 

 
 
 
Stephan Borgehammar    P-O Bengtsson 
Ordförande & sekreterare    Justeringsman 


