PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte 2010-01-13 kl 18:00 – 21:35 på biblioteket i Dalby
med Kulturkvadranten i Dalby – Ideell förening
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Kerstin Brattgård - ordförande
Ola Sjödin - vice ordförande
Lena Orrling - sekreterare
Christer Hjort - kassör
Jan Lannér
Bo Palmaer
Suppleanter:
Stephan Borgehammar
Oskar Lärn
Adjungerad:
Solveig Borgehammar
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns; bil 1.
§ 3 Justering
Att justera dagens protokoll väljs Bo Palmaer
§ 4 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§ 5 Handlingsplan 2010
Av ordföranden sammanställt förslag till handlingsplan för 2010, bil 2, gås igenom enligt
sammanställningen.
1. Vision Kulturkvadranten i Dalby
Styrelsen diskuterar visionen och konstaterar att den bör hållas vid och övergripande samt innehålla
ett kunskapsavsnitt om Dalbys historia. Kerstin kommer i dagarna att träffa förre kyrkoherden i
Dalby Anders Blomstrand i hans egenskap av ålderman i Nicolai Gille för att diskutera samverkan
kring dokumentationen över Dalbys historia.
Styrelsen beslutar om följande arbetsgrupp : Kerstin (samordnare), Stephan, Jan och Christer. Ola
kommer att konsulteras vad gäller byggtekniska frågor.
Vidare beslutar styrelsen att ett utkast från arbetsgruppen kommer att tillställas styrelsens ledamöter
och suppleanter den 1 februari.
2. SFV
Styrelsen beslutar att ordföranden omgående tar kontakt med Ulrika Bergström, biträdande
generaldirektör och kulturarvschef på SFV, för en överläggning på plats i Dalby.
Arbetsgrupp: Kerstin (samordnare) samt Jan och Christer.

3. Idéseminarium inför mötet med SFV
Inför diskussionen med SFV måste visionen förankras lokalt och regionalt förslagsvis genom att
föreningen inbjuder till ett idéseminarium för diskussion om visionen.
Styrelsen beslutar att
- seminariet skall ske i form av ett frukostmöte på Liberiet i Lund mellan kl 7.30-8.30
- idén om ett seminarium förankras vid de möten och träffar som kommer att ske med olika
personer/myndigheter/organisationer den närmaste tiden
- om följande deltagare vid frukostmötet: kommundirektör Jan-Inge Alfridh,
stadsbyggnadsdirektör Inga Hallén, stadsantikvarie Henrik Borg, kulturchefen Torsten
Schenler, enhetschef Mats Riddersporre, Länsstyrelsen, domprost Håkan Wilhelmsson,
kanslichef Lena Simonsson, Lunds stift, domkyrkoarkitekt Erik Wikerstål, kyrkoherde
Martin Cruce, Dalby, företrädare för Region Skåne, Kulturen i Lund , Uppåkraprojektet
4. Slöjdboden – Bildande av ekonomisk förening
Styrelsen konstaterar, att Kulturkvadranten i Dalby ideell förening inte ska äga fastigheter.
För att möjliggöra förvärv och drift av fast egendom inom föreningens intresseområde beslutar
styrelsen ta initiativ till att en ekonomisk förening bildas.
Styrelsen godkänner, att den ekonomiska föreningen under bildande får anta namnet
Kulturkvadranten i Dalby ekonomisk förening .
5.
−
−
−
−

Externa möten i pipeline
Möte med åldermannen i Nicolai Gille 19/1 (Kerstin)
Möte med domprosten/stiftets pilgrimsarbete 20/1 (Kerstin och Lena)
Möte med Kyrkorådet 20/1 (Kerstin och Lena)
Möte med Daniel Danielsson och Mats Helmfrid. Tidpunkt ännu ej fastställd. (Kerstin, Bo
och Ola kontaktpersoner)
− Möte med Serviceförvaltningen 25/1 (Ola, Bo och Kerstin)
− Möte med Inga Hallén 26/1 (Kerstin, Jan, Stephan samt Bo som reserv)
6. Information och medlemsvärvning
Styrelsen beslutar att bordlägga diskussionen till ett senare tillfälle.
7. Årsmöte samt medlemsmöten
Styrelsen beslutar att ordinarie årsmöte ska hållas onsdag 17 mars kl 19.00.
Kallelse ska skickas senast första dagarna i mars.
Arbetsgrupp: Kerstin, Christer och Lena.
8. Arbetsgrupper / Studiecirkel
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till senare tillfälle.
9. Finansiering
Kulturkvadranten behöver rörelsekapital. Beroende på bl a utfallet av samverkan med SFV och en
eventuell stiftelsebildning bör styrelsen fundera på
− ansökan till Lundaland om medel till förstudie
− ansökan till Lunds kommun om medel från kulturhuvudstadssatsningen.
Styrelsen beslutar om arbetsgrupp: Kerstin (samordnare), Christer, Bo och Jan.
Bo åtar sig att kontakta Bo Polsten, kulturkommunalråd i Staffanstorp och kontaktperson i
Uppåkraprojeket.

§ 6 ”Locus celebris”
Stephan informerar att planeringen av symposiet går planenligt.
§ 7 Vårens styrelsemöten
Styrelsen beslutar att styrelsemöten våren 2010 ska hållas kl 18.30 följande datum:
− onsdag 17 februari
− onsdag 14 april
− torsdag 6 maj
§ 8 Avslutning
Ordföranden tackar för givande diskussioner och avslutar sammanträdet.

Kerstin Brattgård
ordförande
Lena Orrling
sekreterare
Justeras:
Bo Palmaer
Bilaga:
1.Dagordning
2.Förslag till handlingsplan 2010

