
 

Protokoll fört vid årsmöte i 

Kulturkvadranten i Dalby ideell förening 

 

Tid: onsdagen den 13 april 2016 kl 18:30 

 

Plats: Strädelängan 

 

Närvarande: 

Enligt röstlängden 

 

§ 1 Val av ordförande och sekreterare  

Ordförande Stephan Borgehammar valdes också som mötesordförande och Christina 

Sverdrup som mötessekreterare. 

 

§2 Fastställande av röstlängd 

 Närvarande skrev upp sig på en närvarolista som förklarades vara röstlängd. 

 

§3 Justeringsmän och rösträknare 

Till justeringsmän och rösträknare valdes Karin Svenninger och Ulf Henriksson. 

  

§4 Mötets utlysande 

  Mötet konstaterades vara utlyst i behörig ordning. 
 

§5  Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§6a Verksamhetsberättelse  

 Stephan läste upp verksamhetsberättelsen, denna godkändes och lades till handlingarna.  

 

§6b Styrelsens förvaltningsberättelse 

Kassören Anders Timberg drog förvaltningsberättelsen som godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§7 Revisionsberättelsen 

 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 

 

§8 Styrelsens ansvarsfrihet 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

§9  Fastställande av medlemsavgifter 

 Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift, 100 kr per år, vilket godkändes. 

 

§10 Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Styrelsen föreslår att verksamheten ska fortsätta med programverksamhet under 2016 i 

ungefär samma utsträckning som under 2015. Christer Hjort berättade om fortsatt 

verksamhet: första planerade föreläsningen blir den 11 maj då museichef Göran Larsson 

pratar om Skåne under 1600-talet, tiden då Skåne gick från att vara en dansk provins till att 

bli en svensk. I höst planeras en föreläsning med Kjell-Åke Modeer, som ska prata om Brott 

och straff och förevisa byns fängelse. I höst kommer PO Bengtsson också att berätta om 

Strädelängans historia, ett ämne som har intresserat PO länge. Ytterligare något föredrag kan 

tillkomma. 



Hembygdsförbundet har Temaresor främst för pensionärsgrupper, där vi ska ta emot minst 

två grupper under året. De ska titta på kyrkan och få höra om Dalby kloster och Kungsgård, 

och fika i Strädelängan. Dagen arrangeras tillsammans med Uppåkra arkeologiska center 

och Staffanstorps hembygdsförening.  

 

§11  Val av ordförande  

Stephan Borgehammar valdes förra året på två år. 

 

§ 12 Val av övrig styrelse 

Christer Hjort, Anders Timberg och P O Bengtsson omvaldes på två år. 

Michael Economou nyvaldes på två år. 

Övriga ledamöter Christina Sverdrup, Lars Bergwall och Mona-Lisa Kristensson valdes på 

två år förra året. 

 

§ 13 Val av revisorer  

 Bertil Paulsson, revisor och Stefan Måsbäck, revisorssuppleant, omvaldes.  

 

§14 Styrelsens förslag och inkomna motioner  

 Inga inkomna motioner 

 

§ 15 Kerstin Brattgård informerar om Lunds kommuns engagemang för Dalby Kungsgård. 

Kulturkvadranten i Dalby, som startades 2009, har som mål att tillgängliggöra Dalby Kloster 

och Kungsgård för allmänheten. Sedan dess har föreningen arbetat med detta mål och med 

att intressera tyngre aktörer för projektet. Nu har Lunds kommunstyrelse fattat ett princip-

beslut att driva frågan och har tillsatt en arbetsgrupp bestående av fd stadsbyggnadsdirek-

tören Inga Hallén, Henrik Borg samt Kerstin Brattgård att arbeta med frågan. Statens 

Fastighetsverks chef Björn Andersson träffade arbetsgruppen tillsammans med Stephan 

Borgehammar och tittade på Dalby Kungsgård, träffade Jeppssons och diskuterade frågan i 

en positiv anda. En referensgrupp kommer att skapas, med en liknande sammansättning som 

den utvecklingsgrupp hade som föreningen drev till mitten av förra året. Kulturkvadranten 

kommer alltså även i fortsättningen att vara delaktig i processen och kommer att få en viktig 

uppgift att hålla Dalbyborna informerade och att ta vara på deras idéer och engagemang. 

 

§ 16 Övriga frågor 

Inga övriga frågor annonserades så ordföranden tackade för visat intresse och avslutade 

mötet. 

 

 

 

 

Stephan Borgehammar 

Ordförande      Christina Sverdrup 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Karin Svenninger       Ulf Henriksson 

 


