
Kristdala Samhällsförening 
Protokoll vid styrelsemöte 

 
 

Tid  2020-02-19 kl. 18:30-20:00 

Plats  Torggatan 3 

 

Närvarande     Annicka Gunnarsson, Anneli Frank Thunberg, Johan Carlson, Urban Vingsäter, 

Volker Csott, Carina Freij Nolin, Carola Östergren, Mats Ström och Ingrid 

Thornberg. 

 

1. Mötets öppnande 

Annicka hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Val av justerare 

Mats 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. 

 

4.1 Valberedningen. Ingrid Thornberg informerade om rekryteringen av ledamöter inför 

kommande årsmöte. 

4.2 Beslut om att godkänna uppdatering av föreningens stadgar. Mötet tog ett enhälligt 

beslut att ändra stadgarna så att bl.a ordförande blir vald på två år. 

 

5. Projekt & aktuella beslut 

1. Kristdalabygden 2,0: Aktuell status i projektet. Projektet ska avslutas sista september 

2020. 

 

2. LUP Torgprojektet: Initiera aktiviteten på vårens bygderåd. Beslut togs på att köra 

”Torgprojektet” som ingå i utvecklingsplanen på bygderådet och att samhällsföreningen 

blir en aktör i detta. 

 

3. LUP ÅVS: Förslag om att förbättra underlaget, riva staketet och flytta containrarna. 

Detta ingår också i utvecklingsplanen. Beslut togs att Max och Annicka skriver ner ett 

förslag och skickar in till kommunen. 

 

4. Leadercheck: Attraktiv landsbygd på 40 tkr. Denna punkt funderar vi vidare på, det får 

inte vara någon investering eller driftkostnad. Det ska vara något som vi inte gjort 

tidigare och det ska göra hela bygden mer attraktiv. 

 

 

6. Åtagande 

1. Egen lokal: Se att göra listan. Urban och Carina gör en inventarielista. 

 

2. Dämmen: Inget nytt, väntar fortfarande på avtal och belysning 

 

3. Torget: Se att göra listan. 

 



4. Råsvik: Klartecken för fem solstolar. Tekniska nämnden har avsatt 48 tkr till detta. 

Annicka tar reda på om de är flyttbara och att vi får information om när de ska placeras 

ut. 

  

7. Ekonomi 

1. Redovisning av de senaste genomförda aktiviteterna: inga genomförda aktiviteter. 

 

2. Aktuellt saldo på kontot: Vi har 123 279,73 kr (företagskonto), 46 769,08 kr (driftkonto) 

och 131 022,75 kr (värdeförändring 27,21% + 28 022,75 kr 2020-02-18). 

 

3. Kommande intäkter/utgifter: 15 000 kr från bygdepengen Region Kalmar län och  

                  5000 kr från kommunen för julgranen. 

 

4. Sponsring: Alla sponsorer på nivå, förening, brons, silver och guld har fått 2020-års 

faktura och några som ännu inte betalat har fått en påminnelse. Partners kontaktas 

personligen av Annicka för sponsring av evenemang. 

 

5. Genomgång av resultatrapport 2019. Vi behöver köpa in tjänsten för bokslut. Annicka 

frågar det företag som används av Hela Sverige ska leva och frågar även Susanne 

Emilsson för detta.  

 

6. Beslut är taget via mail om reklam på LED-skylt till fordonskvällarna och skördefesten 

för en summa av 2500 kr + moms. 

 

7. Beslut av budget för årets evenemang. Förslag till beslut: Vi använder samma budget för 

evenemangen och dess marknadsföring som förra året. Vi tog beslut enligt förslag. 

 

8. Medlemmar 

1. Medlemmar vuxna: 361st (+7) 

 

2. Antal medlemmar barn: 108 st (-1)  

 

3.  Antal medlemmar totalt:  469 st . 

 

4. Medlemsvärvning: SMS-påminnelse skickades den 11 februari till 191 medlemmar som 

ännu inte betalat medlemsavgiften. Annicka har skrivit inlägg på hemsidan om att vi 

söker nya medlemmar. Länken har delats i sociala medier och med betald annons på 200 

kr har det genererat 7 nya medlemmar plus eventuellt några barn. Annicka undersöker 

om brevutskicket verkligen gick ut. 

       

9. Årskalender 

1. Rapport & feedback från genomförda aktiviteter: Inga genomförda aktiviteter. 

 

2. Aktuella aktiviteter: Påskaktivitet vecka 15. AOAB sponsrar 2500 kr som guldsponsor 

för en aktivitet vid påsk. 

 

3. Kommande aktiviteter: Arbetsmöte om arbetsgrupperna. Hela styrelsen samlas och går 

igenom och uppdaterar alla arbetsgrupper tillsammans ock kollar av medlemsregistret 

om vilka som kan och/eller vill hjälpa till.                                                                                           

 

10. Övriga frågor 

1. Möte på fritidsgården om bygdens ungdomar 26/2 kl. 18,30 



 

2. Bjuda in kommunpolisen Ester Lundahl till ett möte 

 

3. Fordonspris – Vi tog beslut på att Volker Csott sponsrar Guld genom sitt företag VoDa 

laser engrave Kristdala med 4 st vinst troffér till sommarens musik och fordonsträffar. Vi 

röstade även för vilken modell vi ville ha till priset. De resterande 4 st troffér som 

behövs köper vi av Volker. 

 

4. Skador vid evenemang – Mats fick sin bil skadad i lacken vid en av sommarens Musik 

och fordonskvällar. Han använde sin bil till att köra släpkärran till hoppborgen som vi 

lånar. Annicka kollar om försäkringen vi har kan användas till sådana här skador. 

 

5. Outlock – Beslut togs att kallelse ska ske i outlock 

 

 

11. Nästa möte 

Månadsmöte den 2020-04-14 kl. 18,30 på Torggatan 3 

 

12. Mötet avslutas 

 

Kristdala 2020-02-19 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

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

Carina Freij Nolin    Mats Ström 


