
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
 

Tid: torsdagen den 16 mars 2017 kl 18:30  
Plats: Strädelängan 

 
 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 
Anders Timberg, kassör 
P-O Bengtsson, hemsidesansvarig  
Christer Hjort, vice ordförande 
Frånvarande: Mona-Lisa Kristensson, Michael Economou, Christina Sverdrup 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Justeringsman 

Till att justera dagens protokoll väljs P-O.  
 
§ 3 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 4  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från den 18 januari 2017 godkändes och lades till handlingarna.  

 
§ 5  Ekonomisk rapport 

Anders gick igenom vårt ekonomiska läge. Se bil. 1. Läget är betryggande. Bokslutet 
överlämnas nu till revisorn. 
 

§ 6  Rapporter: Utvecklingsgruppen, Hembygdsförbundet, Söderskog 2018, övr.  

 Utvecklingsgruppen: Stephan redogjorde kort för läget. Han har haft telefonkontakt med 
Henrik Borg, som hade nedslående kontakter med Anders Glassel på SFV före jul och därför 
valt att avbryta sitt engagemang. Det betyder att om utvecklingsgruppen ska samlas på nytt 
så måste det ske på Kulturkvadrantens initiativ. Stephan hade även kontakt med Anders 
Bodin på SFV som meddelade att Ulrika Jeppsson har tagit över arrendet och driver kungs-
gården vidare. Eftersom inget byte av arrendator är nära förestående menade Bodin att man 
bör avvakta den nya vårdplanen inte ett nytt möte organiseras. Slutligen har Stephan haft 
kontakt med arkitekt Gunilla Svensson som i början av februari ännu inte börjat arbeta med 
vårdplanen. Efter en kort diskussion om olika handlingsalternativ beslöt styrelsen att tills 
vidare avvakta. 

 
Dalby Söderskog: Den undersökning som arkeologerna Anders Ödman och Andreas Nilsson 
planerar kommer att genomföras på sensommaren 2017. Jörgen Nilsson på länsstyrelsen är 
intresserad av samtal om jubiléet 2018. Vi konstaterade att jubiléet borde innebära många 
olika aktiviteter och att det är bråttom att börja planera. För att sondera läge och intresse 
kontaktar Christer botaniska trädgården, kulturgeograf Nils Lewan och kommunekolog 
Cecilia Backe, Stephan kontaktar Jörgen Nilsson och ev. Anders Andrén. Därefter kan det bli 



aktuellt med ett extra styrelsemöte i detta ärende. Målet är att organisera intressenter och få 
igång förberedelser. 
 
Hembygdsförbundet: Alla de fyra temaresor som vi erbjuder 2017 är nu bokade: 5/4 (SPF 
Seniorerna Pilevallen Borrby), 25/4 (Vellinge SPF), 6/9 (SPF Flyinge) och 21/9 (PRO-
Kultur Malmö). Hembygdsförbundets ”Smakresa” 4/5: Stephan var ombedd att guida men 
har fått förhinder; frågar Annamaj Andersson, alt. Anita Larsson (Dalby församling). 
Christer föreslår att bjuda med en reporter från Skånska Dagbladet på turen. När det gäller 
förslag från Sara Williamsson om fler aktiviteter i anslutning till temaresorna ställer vi oss 
en smula avvaktande. P-O funderar och tar kontakt med Sara. 
 
Föredrag om Knut Knutsson: P-O har nämnt idén för Michael Economou, som var 
preliminärt positiv, och tar upp saken med honom igen. 
 
Bokhylla i Strädelängan: P-O tar upp det med Bosse och Ylva Hallin på lördag. 

 
§ 7 Program våren 2017 

Bussutfärd med Anders Ödman (se föregående protokoll). Datum har fastställts till 20 maj i 
samråd med Anita Larsson (ordf. Nicolai Gille). Vi har fastställt kostnaden för Anders 
Ödman (2000 kr + moms) och buss för 45 personer (Staffanstorps Busstrafik, 6500 kr). Det 
blir ca 200 kr per person om vi fyller bussen och kostnaden bör begränsas till detta belopp 
(föreningen subventionerar vid behov). Förslagsvis beställer vi kaffe/te av bussbolaget, 
resenärerna tar själva med sig mat/fikabröd. Som en gest bör vi skicka inbjudan även till 
våra sponsorer. Anmälan bör ske till EN adress och en överenskommelse göras med Nicolai 
Gille om kvotering – alternativt ordnar vi biljettförsäljning genom Dalby Tusensköna Ting 
(Systrarna Nyman nämndes också, men de tar betalt 20 kr per biljett). Stephan förhandlar 
detta med Anita Larsson. 
 
Angående föredrag och byavandring, se föregående mötesprotokoll. 
 
Vi beslöt tacka nej till en inbjudan att medverka i Dalby församlings medeltidshelg 13–14/5. 
 

§ 8 Årsmötet 2017 

Tid, plats och en del praktiska ting beslöts vid förra sammanträdet. 
 
Stephan och Mona-Lisa gör ett medlemsbrev med kallelse till årsmötet, påminnelse om 
årsavgift och information om vårens program. 
 

§ 9 Kommande sammanträde 

Konstituerande sammanträde direkt efter årsmötet, varvid nytt datum för ordinarie 
styrelsemöte beslutas. 

 
§ 10  Ordföranden avslutade mötet  

 
 
 
 
 
Stephan Borgehammar    P-O Bengtsson 
Ordförande & sekreterare    Justerare  


