
 
Årsmöte i  

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 

Tid: Tisdagen den 2 april 2013 kl 18.00 
Plats: Biblioteket i Dalby 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Vice styrelseordföranden Stephan Borgehammar hälsar de närvarande (ca 27 personer) 
välkomna till årsmötesförhandlingarna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet väljs Peter Sommerstein. 
 
Ordföranden informerar om, att föreningen Strädelängan kommer att hålla sitt årsmöte efter 
Kulturkvadrantens, varpå medlemmarna i båda föreningarna inbjuds till ett gemensamt samtal 
om att åter närma dem till varandra och samtidigt renodla respektive förenings ändamål och 
verksamhet. 
 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet väljs Lena Orrling. 
 
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anita Ringborn och Ola Sjödin, vilka 
även utses till rösträknare. 
   
§ 5 Mötets behöriga utlysande 
Medlemmarna konstaterar, att mötet varit behörigen utlyst. 
 
§ 6 Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutar, att förteckningen över närvarande medlemmar ska gälla som röstlängd. 
 
§ 7  Fastställande av dagordning 
Mötet beslutar godkänna dagordningen, med korrigeringen att p 15 ”Val av Valberedning” 
flyttas till efter p 18, bil 1. 
 
§ 8 Verksamhetsberättelse 2012 
Stephan Borgehammar föredrar verksamhetsberättelsen, vilken godkänns av mötet, bil 2. 
 
§ 9 Ekonomisk berättelse (balans- och resultaträkning) för 2012 
Föreningens kassör Anders Timberg föredrar den ekonomiska berättelsen för dels 
Kulturkvadrantens ordinarie konto inklusive bidrag från Leader Lundaland men exklusive 
Region Skåne-kontot, dels Region Skåne-kontot. 
Båda kontona kommer att avslutas vid årets slut och förväntas i princip gå jämnt ut.  
Mötet beslutar godkänna berättelserna. 
 
 
 
 



 
§ 10 Revisionsberättelse 
Revisorn Bertil Paulsson föredrar revisionsberättelsen,vari föreslås ansvarsfrihet för styrelsen 
för 2012. 
 
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet. 
 
§ 12 Fastställande av medlemsavgift 
Den årliga avgiften för medlemskap i föreningen fastställs till oförändrat 100 kr per år och 
medlem. 
§ 13 Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 
Stephan Borgehammar föredrar: 
Verksamheten har fyra huvudmoment: dels de båda projekten ”Dalby Kloster – från ord till 
handling” samt ”Dalby Kloster – alla tiders mötesplats”, för vilka Sara Lind är anställd året ut 
med 25 % på vardera, dels att i samverkan med den ekonomiska föreningen Strädelängan 
renodla ansvarsfördelningen föreningarna emellan och slutligen att utveckla fortsatt god 
samverkan med Skånes Hembygdsförbund och Dalby församling. 
 
Bl a planeras följande: 
Sara Lind fortsätter arbetet med en lärarhandledning om området kring kyrkan/klostret. 
På Nationalparkernas dag 26 maj leder hon”En vandring som går till historien i munkarnas 
och hjortarnas skog” i Dalby Söderskog. 
Till hösten blir det ett tema i samverkan med Dalby bibliotek: ”Dalby Kloster – föremål och 
människor”. 
Guidade turer i klosterområdet, i första hand på söndagar med kafé i Strädelängan. 
Gamla foton, kartor och liknande samlas till en utställning i Strädelängan. 
Hemsidan utvecklas. I samverkan med Skånes Hembygdsförbund tas fram appar till mobiler. 
 
 
§ 14 Stadgeändring 
Kulturkvadrantens stadgar § 11 anger vilka ärenden, som ska behandlas på årsmötet. I punkt 
11 respektive punkt 12 sägs att ordförande respektive övriga ledamöter ska väljas för en tid av 
ett år. Det normala är att valperioden är två år och att halva styrelsen väljs varje år, vilket ger 
en annan kontinuitet och stabilitet. Detta påpekades också vid årsmötet 2012.    
 
Kulturkvadrantens styrelse har därför nu föreslagit årsmötet att besluta 
att § 11, punkt 11 får följande lydelse: ”Val av ordförande för en tid av två år.” samt 
att § 11, punkt 12 får följande lydelse: ”Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för 
en tid av två år, varvid halva antalet väljs varje år.”  
 
Mötet beslutar följa styrelsens förslag till ovannämnda stadgeändringar. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
§ 15 Val av ordförande 
Valberedningen föreslår, att Stephan Borgehammar väljs till ordförande på 2 år. 
Mötet beslutar följa valberedningens förslag. 
 
 
 



§ 16 Val av övriga ledamöter 
Valberedningen förslår, att till ordinarie ledamöter välja: 
Anders Timberg på 1 år (omval) 
Christer Hjort på 2 år (omval) 
Jan Lannér på 2 år (omval) samt 
Christina Sverdrup på 1 år (nyval) 
 
samt att till suppleanter välja: 
Bo Hallin på 1 år (nyval) samt  
Mona-Lisa Kristensson på 2 år (nyval) 
 
Mötet beslutar följa valberedningens förslag i dess helhet. 
 
§ 17 Val av revisor och revisorssuppleant 
Mötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att till ordinarie revisor välja  Bertil Paulsson 
och till revisorssuppleant Stefan Måsbäck. Omval av båda. 
 
§ 18 Val av valberedning 
Mötet beslutar, enligt valberedningens förslag, att till valberedning för kommande val välja 
Marika Holmgren, Lars Göran Hansson och Kerstin Brattgård. Valberedningen utser inom sig 
sammankallande. 
 
§ 19 Behandling av motioner 
Inga motioner har inkommit för behandling. 
 
§ 20 Avslutning 
Ordföranden tackar medlemmarna och avslutar årsmötet. 
 
Ordföranden informerar om att föreningen Strädelängan kommer att hålla sitt årsmöte efter 
Kulturkvadrantens, varpå föreningarnas medlemmar inbjuds till ett gemensamt samtal om att 
åter närma dem till varandra och samtidigt renodla respektive förenings ändamål och 
verksamhet. 
 
 
Peter Sommerstein      
Mötesordförande    
    Lena Orrling  
    Sekreterare 
Justeras: 
 
 
                  Anita Ringborn               Ola Sjödin 
                 Justeringsperson         Justeringsperson 
 
 
Bilagor: 

1. Dagordning 
2. Verksamhetsberättelse 

 


