
 

 

Verksamhetsberättelse 2019 
 

ÅRSMÖTE 

Årsmötesförhandlingar hölls den 24 februari 2019 i konferensrummet på Torggatan 3. 

 

STYRELSEMÖTEN 

Under året har nio styrelsemöten hållits:  

januari, februari, mars, maj, augusti, september, oktober, november och december. 

 

STYRELSEN HAR UNDER VERKSAMHETSÅRET BESTÅTT AV:  

Ordförande Annicka Gunnarsson (2020)  

Sekreterare Carina Freij Nolin (2019–2021) 

Kassör Carola Östergren (2019–2021) 

Ledamot Mark Geuze (2018–2020) 

Ledamot Mats Ström (2018–2020) 

Ledamot Volker Csott (2019–2021) 

Ledamot Anneli Frank Thunberg (2018–2020) 

Suppleant Urban Vingsäter (2020)  

Suppleant Johan Carlson (2020)  

Suppleant Pernilla Fransson (2020) 

Suppleant Tommy Poopuu (2020)  

Suppleant Ungdomsrådet (2020)  

JÄMSTÄLLDHET 

Styrelsen har sammanlagt tolv ledamöter, suppleanter och ungdomsrådet. Fördelningen är 50% Män 

och 42% kvinnor samt ungdomsrådet 8%. 

VALBEREDNING  

Ingrid Thornberg, sammankallande (2020) 

Kerstin Johnsson (2020) 

Vakant 

  



 

REVISOR  

Revisor Birgitta Nilsson, sammankallande (2020) 

Revisor Anders Hägerdal (2020) 

Revisorssuppleant Susanne Emilsson (2020) 

MEDLEMMAR 

Efter att ha installerat det nya medlemsregistret kunde vi konstatera att vi tappat många medlemmar 

av olika anledningar. Totalt antal medlemmar vid årets slut: 461 varav 349 vuxna och 112 barn. 

KICKOFF 

Den 28 april samlades styrelsen för en kickoff/Workshop i företagshusets lokaler. Där arbetade vi i 

grupper för att besvara nedanstående frågor.  

• Vad kan få ditt arbete att bli bättre? 

• Vad bör föreningen börja med att göra? 

• Vad bör föreningen sluta att göra? 

• Vad bör föreningen fortsätta att göra? 

• Kreativa idéer för en levande landsbygd? 

Resultatet har initierat ett antal förbättringsinitiativ som medför minskad administration med nytt 

medlemsregister, ökade intäkter med nya sponsringspaket samt utveckling av våra evenemang. 

Arbetet fortsätter under 2020. Dagen avslutades med smörgåstårta. 

PROJEKT 

Kristdalabygden 2.0 

Den nya hemsidan för Kristdalabygden blev klar i början på året. Samhällsföreningen har en egen 

sektion med information om föreningen, medlemskap, sponsorer etc. 

Under våren samlades företagen för både företagarträffar och After Work. Den sista träffen 28 maj 

var Annelie Blezell från Attraktiva Oskarshamn och Ingela Ottosson från kommunen inbjudna.  

Under hösten har det pågått en förstudie i godkänt kök, boende och tomma hus. SVT 

uppmärksammade detta med tomma hus och gjorde ett inslag där Mark och Oskarshamns 

landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher deltog.  

Utveckling av vår verksamhet 

En workshop med Jerry Engström den 12 mars i församlingshemmet var välbesökt och resulterade i 

en handlingsplan för destinationsutveckling i Kristdalabygden. I april var uppstarten av det nya 

medlemsregistret ArcMember klart. Målet med nytt medlemsregister är att minska administrationen 

kring medlemshantering, fakturering av medlemsavgifter, intäkter från våra aktiviteter vilket innebär 

utveckling och förbättring av våra evenemang.  

  



 

ÅTAGANDEN 

Egen lokal 

Under året har vi fått bättre ordning på lagret och var sak har fått sin plats vilket underlättar mycket 

vid våra evenemang. Under våren byttes frysboxen ut mot ett frysskåp. 

Dämmen 

Iordningställande av dirtbanan sedan kommunen grävt där under vintern. Kommunen utförde själva 

arbetet och sopade asfalten i samband med detta. Arbete för vidare utveckling av Dämmen pågår i 

det lokala utvecklingsprojektet som pågår 2018–2020. 

Torget 

Torget har varit arena för nästintill alla våra evenemang under året och smyckats extra vid påsk, 

skördefesten och till jul. Vi har fått mycket positiv respons och uppskattning från invånarna. Kristdala 

Livs har hjälpt till att plantera blommor som de skött om under sommaren och hösten. 

Motionsspåret 

Under året blev det bestämt att kommunen tar över ansvaret för motionsspåret. Vi fortsätter att 

hålla koll och rapportera brister och incidenter till fritidskontoret som vi ser och uppmuntrar 

invånare att göra detsamma. 

Råsvik 

Tillsyn sköttes av arbetsgruppen under tolv veckor juni, juli och augusti. Den 6 augusti arrangerades 

en simborgarkväll i samarbete med Hela Sverige Oskarshamn där ett trettiotal personer deltog.        

Ett nytt hopptorn monterades under våren 2019. Hopptornet motsvarade inte invånarnas 

förväntningar och fick kritik vilken framförts till fritidskontoret. 

EVENEMANG 

• Julgransraskning 13/1 - ca 70 besökare 

• Tipsrunda och Påskfestival 21/4 - ca 100 deltagare 

• Midsommarfirande Dimpker Brothers 20/6 - ca 300 besökare 

• Musik & fordonskväll Tennessee Drifters 4/7 - ca 400 besökare 

• Musik & fordonskväll The Southbounds 18/7 - ca 500 besökare 

• Musik & fordonskväll Chris & the Goosebumps 1/8 - ca 400 besökare 

• Musik & fordonskväll Hurley & The Blue Dots 15/8 - ca 600 besökare och rekordmånga bilar, 

över 100 st räknades in 

• Kristdalabygdens Skördefest 28/9 - ca 2000 besökare (Pettson & Findus) 

• Barnteater Askungen 26/10 - ca 50 besökare 

• Tipsrunda 27/10 - ca 20 deltagare 

• Julstämning 30/11 - ca 300 besökare 

  



 

UNGDOMSRÅDET 

• Utomhusbio Mamma Mia 2/8 - ca 200 besökare 

• Utomhusbio Dumma mej3 3/8 - ca 200 besökare 

• Utomhusbio Captain Marvel 3/8 - ca 200 besökare 

• Spökvandring 29/10 - 176 deltagare 

ÖVRIGA AKTIVITETER 

Turistbroschyren producerades till 100% av Annicka Gunnarsson och Annsofie Carlson i deras 

respektive företag efter att den tidigare leverantören sagt upp uppdraget. Föreningen har bidragit 

med att dela ut broschyren till invånare och turistaktörer. 

 

Under påskfestivalen passade vi på att ha äggjakt för barnen i samband med en tipspromenad. Ett 

samarbete med ungdomsrådet och Attraktiva Oskarshamn. 

 

I årets Julstämning hade vi det stora tältet uppsatt som försäljarna stod och sålde sina varor i. Det var 

trevligt med snö och eldkorgarna brann så trevligt. 

 

STYRELSEN 2019 

Annicka Gunnarsson, ordförande 

Carola Östergren, kassör 

Carina Freij Nolin, sekreterare 

Mats Ström, ledamot 

Anneli Frank Thunberg, ledamot 

Mark Geuze, ledamot 

Volker Csott, ledamot 

 

 


