
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
 

Tid: onsdagen den 21 augusti 2019 kl. 18:30–20:30 
Plats: Strädelängan 
 

 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 

P-O Bengtsson, hemsidesansvarig  

Christer Hjort, vice ordförande 

Ingmarie Thornberg 

 
 

§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Val av justeringsman 

Christer Hjort valdes. 
 

§ 3 Dagordning 

Den utskickade dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet upplästes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Ekonomisk rapport 

Kassörens ekonomiska rapport redovisades. Aktuell ställning på bankkontot är 29345 kr. 
 
§ 6 Information om och diskussion av planerad verksamhet 2019 

Christer redogjorde för aktuellt läge i planeringen av Kulturarvsdagen och Geologins dag. 
Båda evenemangen har anmälts till de nationella arrangörerna av Christer samt finns 
presenterade på vår hemsida. 
 
Kulturarvsdagen 8/9: guidning av Anita Larsson i och kring Dalby kyrka följt av kort kon-
sert i kyrkan med Aino Lund Lavoipierre och Emelie Roos, ”Sångfåglar i klosterträdgården” 
och till sist café i Strädelängan. Christer är klar med arrangemangen och kommer att sätta in 
notiser i tidningarna. P-O gör affisch och sätter upp. Vi har tidigare godkänt arvoden för 
musikerna, 2500 kr per person (se bilaga) samt arvode till Anita 850 kr. 
 
Geologins dag 14/9 kl. 13–15: bussresa med Elisabet Lyhagen och Hans Hylén som guider. 
Biljetter à 50:- tillverkas av Christina Harris på medborgarkontoret, säljs av blomsterhandeln 
i Dalby centrum fr.o.m. 9/9. Buss med drygt 50 platser är beställd. Christer köper in present-
kort till Lyhagen och Hylén som ersättning för deras insatser samt skaffar plastkassar, gula 
västar mm nödvändig rekvisita. Annonsering via Geologins dags hemsida, tidningsnotiser 
och sociala medier. 
 



§ 7 Förslag på kommande aktiviteter 

Christer frågar Tina Westergren, Södra Sandby, om att tala om klosterträdgårdar och medici-
nalväxter en söndag eftermiddag, förslagsvis 22/9 eller 6/10 kl. 15. Evenemanget kan börja i 
klosterträdgården och fortsätta i Strädelängan, där det är Café dessa båda dagar. 
 
Christer tar förnyad kontakt med Gunilla Svensson för att se om det är möjligt att boka in ett 
datum i höst då hon kan komma och redovisa den nya vårdplanen för kungsgården. En 
tisdag eller torsdag kan fungera om vi ska vara i biblioteket. 
 
Det tänkta mötet med politiker och valda tjänstemän från Lunds kommun bör lämpligen äga 
rum efter nyår, när vårdplanen har hunnit publiceras. 
 
Till våren (slutet på april) kunde vi på nytt ha guidning i Dalby Söderskog med kunniga 
ciceroner – tidiga gånger har varit lyckade och uppskattade! En annan idé är att be Sten 
Skansjö hålla föredrag om Dalby på 1500- och 1600-talen. Stephan frågar honom. 
 
Ytterligare idéer är att låna prästgården för något evenemang framöver och att göra något 
arrangemang tillsammans med Nicolai Gille. 

 

§ 8  Övrigt 

Till minne av Kerstin Brattgård donerade föreningen i samband med hennes begravning 500 
kr till Läkare utan gränser. Christer och Stephan var närvarande vid begravningen. 
 

§ 9  Datum och plats för nästa styrelsemöte 

 Prel. onsdagen den 23 oktober kl. 18:30 hemma hos Christer. Stephan kollar med Anders. 
 
 
 
 
 
Stephan Borgehammar    Christer Hjort 

Ordförande & sekreterare    Justeringsman 


