
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
 

Tid: onsdagen den 13 november 2019 kl. 18:30–20:30 
Plats: hemma hos Christer 
 

 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 

P-O Bengtsson, hemsidesansvarig  

Christer Hjort, vice ordförande 

Ingmarie Thornberg, ledamot 

Anders Timberg, kassör 

Lars Ljungberg, suppleant 

 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Val av justeringsman 

Anders Timberg valdes. 
 
§ 3 Dagordning 

Enligt förra mötet. 
 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet upplästes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Ekonomisk rapport 

Kassörens ekonomiska rapport redovisades. Aktuell ställning på bankkontot är 22567 kr. 
 

§ 6 Genomförda aktiviteter 

Våra arrangemang under Kulturarvsdagen 8/9 och Geologins dag 14/9 var som vanligt 
välbesökta och mycket uppskattade. Till Kulturarvsdagen kom 46 personer. På Geologins 
dag var bussen full, ca 50 personer. Önskemål finns om en repris 2020. 
 
Sten Skansjö höll föredrag om Dalby efter reformationen den 24/10 i Dalby bibliotek. 
Antalet åhörare var ca 40. 
 

§ 7 Information om och diskussion av planerad verksamhet 2019–2020 

Lasse berättar om möten han deltagit i angående Tingshuset och Gästis. I detta sammanhang 
efterfrågas information om vad som händer med Dalby kloster. Klostrets utveckling ses som 
betydelsefull för Dalbys framtid. 
 
Christer har bokat in ett föredrag med Gunilla Svensson i Dalby bibliotek den 25 mars. 
Eventuellt kan vi hålla årsmöte i anslutning härtill, annars i samband med söndagscafé. 



 
Stephan föreslår produktion av ny broschyr, ”Dalby: 1000-årig by”, med information om ca 
10 sevärdheter i byn och Kulturkvadranten som tydlig avsändare. Diskussion om huruvida 
den ska kosta något eller vara gratis. P-O och Stephan utarbetar ett förslag. Lasse föreslår att 
den bl.a. kan spridas via Gästis och Tingshuset från och med nästa år. 
 
P-O föreslår att vi öppnar konto på Instagram och åtar sig att själv göra detta. Ingmarie är 
van Instragram-användare och åtar sig att hjälpa till. 
 
Christer har inte lyckats få tag på Tina Westergren ang. föredrag om klosterträdgårdar och 
medicinalväxter. Han gör ett nytt försök med förhoppning att hon kan komma i början av 
maj. Om det inte lyckas erbjuder sig Ingmarie att fråga sin granne, som är arborist, om råd. 
 
Till våren – den 18 april – ordnar vi på nytt en exkursion i Dalby Söderskog med kunniga 
ciceroner. Vi försöker ordna tre grupper med olika inriktning (fåglar, flora, mossor …) 
Christer söker kontakt med tre guider. 
 
Nästa år infaller Geologins dag 12/9, Kulturarvsdagen 13/9. Vi satsar på sedvanligt program 
på Geologins dag, på Kulturarvsdagen visning av kyrkan, kort föredrag i Strädelängan och 
ev. sång av Collegium vox humana. 
 
Ett möte med politiker och valda tjänstemän från Lunds kommun skulle kunna äga rum efter 
sommaren, med den nya vårdplanen som utgångspunkt. Till detta skulle Dalby prästgård 
kunna vara en lämplig lokal. 

 
§ 8  Övrigt 

Vår lilla grå broschyr bör aktualiseras på nytt för att informera och värva nya medlemmar. 
Dess innehåll behöver inte uppdateras, men ett blad kan läggas i med upplysningar om 
kommande programpunkter. P-O skannar och lägger ut broschyren på Vårt Dalby. Christer 
åtar sig att arbeta vidare med informationsfrågan. Lasse kan ev. använda broschyren för att 
informera om föreningens verksamhet på första advent. 
 

§ 9  Datum och plats för nästa styrelsemöte 

 Onsdagen den 5 februari kl. 18:30 hemma hos Christer. 
 
 
 
 
 
Stephan Borgehammar    Anders Timberg 

Ordförande & sekreterare    Justeringsman 


