
Kristdala Samhällsförening 
Protokoll vid styrelsemöte 

 
 

Tid  2020-01-22 kl. 18:30-20:00 

Plats  Torggatan 3 

 

Närvarande     Annicka Gunnarsson, Tommy Poopuu, Pernilla Fransson, Urban Vingsäter, Volker 

Csott, Carina Freij Nolin, Carola Östergren, Mats Ström och Anneli Frank Thunberg. 

 

1. Mötets öppnande 

Annicka hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Val av justerare 

Volker valdes att justera protokollet. 

 

3. Godkännande av föregående mötets protokoll. Föregående protokoll godkändes och lades 

till handlingarna. 

 

4. Godkännande av dagordning & tillägg av övriga frågor. Dagordningen godkändes. 

 

5. Projekt & aktuella beslut 

1. Kristdalabygden 2,0: Ödehusinventeringen fick draghjälp av SVT 

 

6. Åtagande 

1. Egen lokal: Se att göra listan 

 

2. Dämmen: Projektansökan är på gång. Projektansökan ligger på is tillfälligt. Väntar på 

avtal och ledbelysning. 

 

3. Torget: Se att göra listan. Vi diskuterade en eventuell omkonstruktion av Gazebon inför 

sommarens aktiviteter. De som spelar upplever att det drar för mycket, vi funderar på 

hur det ska göras och tar upp detta på nästa möte igen. 

 

4. Råsvik: Inget nytt förrän till våren. 

  

7. Ekonomi 

1. Redovisning av de senaste genomförda aktiviteterna: Adventskalendern – vi sålde 304 

lotter á 20 kr vilket medförde en vinst på 6080 kr. Detta koncept ska vi göra fler gånger 

var alla överens om 

 

2. Aktuellt saldo på kontot: Vi har 99 394,73 kr (företagskonto), 47 259,08 kr (driftkonto) 

och 127865,10 kr (värdeförändring 24,14% + 24 865,10 kr 2020-01-20). 

 

3. Kommande intäkter/utgifter: 15000 kr från bygdepengen Region Kalmar län, bidrag för 

anskaffning julgran till torget från kommunen på 5000 kr, utgift på 1600 kr för lift vid 

uppsättning och nedtagning av ljusslinga i granen. 

 

4. Sponsring: Förfrågningar är på gång. 

 

 



8. Medlemmar 

1. Medlemmar vuxna: 354 

 

2. Antal medlemmar barn: 109 st = 463 st medlemmar. 

 

3. Medlemsvärvning: Fakturor skickades ut i början på Januari och redan nu är det några 

som betalat innan förfallodatumet har gått ut. Det känns faktiskt bra att vi får en 

snabbare process att fånga upp de som inte betalat i tid. När förfallotiden löpt ut beslöt vi 

att skicka påminnelse via sms. Nya tag för att få upp medlemsantalet till 500 igen 

       

9. Årskalender 

1. Rapport & feedback från genomförda aktiviteter: Julgransraskning 12/1. Detta 

evenemang har blivit ett bra samarbete mellan Samarbetskyrkan, Röda korset och 

Samhällsföreningen. Antalet deltagare var något färre i år om man jämför med 

föregående år. 

 

2. Aktuella aktiviteter: Inga aktuella aktiviteter. 

 

3. Kommande aktiviteter: Påsk aktivitet vecka 15                                                                                                 

 

10. Övriga frågor 

1. Skåp för spolutrustning & avyttring av den gamla spolboden. 

Beslut togs att sälja den gamla boden för 500 kr till Ronny Bredhammar och betala SMT 

Svets & Maskinteknik AB med 500 kr för material till det nya skåpet. 

 

2. Tält eller Container. Vi behöver mer utrymme för de stora sakerna som vi inte använder 

så ofta och har i förrådet. Finns tält att köpa för ca: 5000 (6x3 meter). Man kan även 

köpa (ca: 23000 kr) eller hyra container. Vi beslöt att undersöka möjligheten att få ställa 

en container på Kristdala Livs mark, Carola frågar. Efter det svaret beslutar vi om vi ska 

hyra eller köpa en container. 

 

3. Arbetsgrupp till informationsblad. Annicka, Carola och Carina frågar samtliga 

föreningar och företag i kristdalabygden om de vill vara med i ett utskick där 

kontaktinformation och något kort om föreningens aktiviteter ska vara med. Bladet ska 

delas ut till alla hushåll. Sedan går vi vidare och gör ett Kuvert som ska delas ut till alla 

nyinflyttade med lite information från de föreningar som vill vara med och tala om vad 

de har för aktiviteter och kanske erbjuder något, t.ex reducerat medlemsavgift första åter 

eller en present av något slag när man blir medlem. 

 

 

 

11. Nästa möte 

Månadsmöte den 2020-02-19 kl. 18,30 på Torggatan 3 

 

12. Mötet avslutas 

 

Kristdala 2020-01-22 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

..............................................   .............................................. 

Carina Freij Nolin    Volker Csott 


