PROTOKOLL
fört vid möte 2010-02-04 kl 19-21 på Biblioteket i Dalby med
Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk Förening
Närvarande
Styrelsen
Ola Sjödin – ordförande
Kerstin Brattgård - sekreterare
Bo Palmaer - kassör
Övriga
Solveig Borgehammar
Stephan Borgehammar
Christer Hjort
Jan Lannér
Lena Orrling
§1
Mötets öppnande
Ordföranden i föreningen Ola Sjödin hälsar de närvarande välkomna.
§2
Dagordning
Förslaget till dagordning godkänns.
§3
Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet utses Ola Sjödin.
§4
Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet utses Kerstin Brattgård.
§5
Val av justeringsman
Att justera dagens protokoll utses Jan Lannér.
§6
Förslag till stadgar
Mötet beslutar
- att godkänna föreliggande förslag till stadgar för Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk
förening.
§7
Årlig avgift i den ekonomiska föreningen
Mötet beslutar
- om en årlig avgift i föreningen om högst 200 kr per medlem.
§8
Val av revisor och revisorsuppleant
Mötet beslutar
- att ge ordföranden Ola Sjödin i uppdrag att tillfråga lämpliga personer för uppdraget
(Bertil Pålsson och Anders Timberg har senare tillfrågats och accepterat uppdragen
som ordinarie revisorer)
- att till revisorsuppleant utse Christer Hjort

§9
Köp av Slöjdboden
Mötet beslutar
- att köpa Slöjdboden.
§ 10
Finansiering för förvärv av Slöjdboden
Mötet beslutar
- att hemställa till Lunds kommun att få köpa Slöjdboden till ett pris av 500 000 kr
enligt följande förslag till finansiering: Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening
betalar kontant 250 000 kr. Lunds kommun beviljar ett ränte- och amorteringsfritt lån
till föreningen på de resterande 250 000 kronorna.
§ 11
Hemställan till Lunds kommun
Ett förslag till skrivelse till Lunds kommun med hemställan om att få köpa Slöjdboden i
Dalby – Dalby 37:215, Kaniken 2 har varit utsänt.
Mötet beslutar
- att godkänna förslaget till hemställan samt
- att snarast sända skrivelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 12
-

-

-

Rapporter från möten
Ola informerar om utfallet av mötet den 25 januari 2010 med Serviceförvaltningen om
Slöjdboden. Med på mötet var också Kerstin och Bo. Förvaltningen erbjöd den
ekonomiska föreningen ett hyreskontrakt för fastigheten. Nytt möte är bestämt till den
2 mars 2010 kl 16.00.
Jan rapporterar från möte med stadsbyggnadsdirektör Inga Hallén den 26 januari 2010
kl 9.00. I mötet deltog även Kerstin och Stephan. Inga Hallén uttalade sitt intresse för
den ideella föreningens vision och medverkar gärna till stöd för bevarandet av
klosterområdet och rekommenderar en kontakt med klosterprojektet i Ystad.
Dessutom diskuteras att ett nätverk bildas med andra liknande ”klosterprojekt” i
landet, t ex Ystad.
Lena rapporterar från möte med kyrkoherde Martin Cruce den 3 februari 2010 kl 9.00
där även Kerstin deltog. Martin ställer sig mycket positiv till den ideella föreningens
tankar om att få tillträde till klostret och eventuellt intilliggande byggnader inom
kungsgårdsområdet och menar att detta ligger väl i linje med Dalby församlings tankar
och önskemål. Det finns även ett intresse från församlingen av Slöjdboden.

§ 13
Avslutning
Ordföranden avslutar mötet.
Ola Sjödin
Ordförande
Jan Lannér
Justerare

Kerstin Brattgård
Sekreterare

