
Protokoll fört vid årsmöte i Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening  

Datum och tid: söndagen den 7 april 2019 kl. 16.00  

Plats: Strädelängan 

Närvarande: Stephan Borgehammar, Solveig Borgehammar, Bo Hallin, Christer Hjort, P-O Bengtsson, 

Anders Timberg, Karin Svenninger 

§ 1 Val av ordförande och sekreterare  

Stephan Borgehammar valdes till ordförande och sekreterare för mötet.  

§ 2 Fastställande av röstlängd  

De närvarande 7 medlemmarna (se ovan) förklarades vara röstlängd.  

§ 3 Justeringsmän och rösträknare  

Till justeringsmän och rösträknare valdes Bo Hallin och Karin Svenninger.  

§ 4 Mötets utlysande  

Mötet är utlyst i behörig ordning. 

§ 5 Dagordning  

Dagordningen godkändes.  

§ 6a Verksamhetsberättelse  

Föreningens ordförande Stephan Borgehammar läste upp verksamhetsberättelsen för 2018. 

§ 6b Förvaltningsberättelse  

Kassören Anders Timberg presenterade förvaltningsberättelsen och bokslutet för 2018.  

§ 7 Revisionsberättelsen  

Revisionsberättelsen lästes upp.  

§ 8a Styrelsens ansvarsfrihet  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhets- och räkenskapsåret 2018. 

§ 8b Information om bedrägeri 

Anders Timberg redogjorde för ett bedrägeri som drabbat föreningen. Någon som utgav sig för att 

vara föreningens ordförande Stephan Borgehammar frågade via e-post den 28/2 Anders om saldot 

på vårt konto och om han hade möjlighet att göra en utlandsbetalning. Efter att ha fått veta saldot 

begärde bedragaren att € 2825 ”för Redesign av vår hemsida” skulle överföras till ett konto i Italien. 

Anders beställde en banköverföring som genomfördes den 4 mars till en kostnad för föreningen om 

29 959,13 kr plus 150 kr i avgift. När han samma kväll via e-post skickade kontoutdrag på överföring-

en till Stephan uppdagades bedrägeriet. Anders polisanmälde saken omedelbart samt tog kontakt 

med både Swedbank och den mottagande italienska banken och begärde att överföringen skulle 

återkallas. Sedan dess har polisen lagt ned ärendet; Swedbank har ännu inte hört av sig. Anders har 

kontaktat Sara Williamsson på Skånes hembygdsförbund, som skulle varna andra föreningar. Tyvärr 

ger hembygdsförsäkringen inget skydd mot bedrägeri. För att undvika liknande händelser i framtiden 

har styrelsens privata e-postadresser raderats från hemsidan. 



§ 9 Fastställande av verksamhetsplan och budget  

Ingen skriven verksamhetsplan eller budget förelåg. Ordföranden redogjorde för planer för kom-

mande evenemang. På grund av den förlust som bedrägeriet orsakat måste restriktivitet med utgifter 

iakttas, men verksamheten är inte mer omfattande än att utgifter och tillgångar kan övervakas 

löpande. Solveig Borgehammar påpekade att information om evenemang bör spridas till andra när-

stående föreningar, också för att undvika krockar. Christer Hjort föreslog att företrädare för Lunds 

kommuns nya styre, den s.k. kvintetten, inbjuds till ett informationsmöte. 

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter  

För 2020 föreslog styrelsen oförändrad medlemsavgift, 100 kr, vilket godkändes. 

§ 11 Val av ordförande  

Inget val gjordes, då Stephan Borgehammars mandat löper i ytterligare ett år.  

§ 12 Val av övrig styrelse  

Anders Timbergs och P-O Bengtssons mandat löper i ytterligare ett år. Christer Hjort omvaldes på två 

år. Till ny ledamot i styrelsen valdes Ingmarie Thornberg, för en period på två år. Till ny suppleant i 

styrelsen valdes Lars Ljungberg, för en period på två år. 

§ 13 Val av revisorer  

Bertil Paulsson omvaldes som revisor och Stefan Måsbäck omvaldes som suppleant, båda på ett år. 

§ 14 Styrelsens förslag och inkomna motioner  

Inga förslag eller motioner hade inkommit. 

§ 15 Övriga frågor  

Ingen ytterligare fråga ställdes. 
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