
Kristdala Samhällsförening 
Protokoll vid styrelsemöte 

 
 

Tid  2020-04-14 kl. 18:30-20:00 

Plats  Digitalt 

 

Närvarande genom digitalt styrelsemöte:  Annicka Gunnarsson, Anneli Frank Thunberg, Johan 

Carlson, Urban Vingsäter, Volker Csott, Carina Freij Nolin, Carola Östergren, Mats 

Ström och Kerstin Johnsson (valberedningen). 

 

1. Mötets öppnande 

Annicka hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Val av justerare 

Anneli 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: Aktuell status i projektet. I och med Corona har det varit lugnt i 

projektet den senaste tiden. Ödehus inventeringen fortsätter. 

 

2. LUP Torgprojektet: Pga corona så blir det inget bygderåd i vår. 

 

3. Leadercheck: Attraktiv landsbygd på 40 tkr. Diskussion om en central rastplats i 

Kristdala är möjlig med en sådan check Inga beslut togs. 

 

 

6. Åtagande – vi använder oss av Trello-appen med att göra listan. 

1. Egen lokal: Inventering av lagret och en lista för uthyrning av samhällsföreningens olika 

inventarier behöver göras. Inga beslut togs på vem som ska vara ansvarig. Fråga SMT 

Svets om vi kan få en offert på införskaffning av en container till samhällsförening lika 

som han gjorde till IF Ariel, Carina ansvarig. 

 

2. Dämmen: Underhållsplan och att göra listan. 

 

3. Torget: Se att göra listan. Borden ska hämtas och ställas fram på Torget och Dämmen. 

 

4. Råsvik: Badplatsträff, städdag. Solstolar, tryck av skylt med regler – budget? Inga beslut 

togs. 

 

5. Arbetsgruppen: Uppdatering av listan på vilka som kan tänka sig att hjälpa till gjordes 

den 3 mars. 

  

7. Ekonomi 

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



 

2. Aktuellt saldo på kontot: Vi har 160 703,10 kr (företagskonto), 42 759,08 kr (driftkonto) 

och 99 897,41 kr (värdeförändring -3,01% - 102,59 kr 2020-04-14). 

 

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

vi har fortfarande inte fått 5000 kr från kommunen för julgranen. Annicka kontrollerar 

för vilka år driftbudget från kommunen varade, lika med bidrag för Råssvik. 

 

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

faktura. Alla har betalat utom två och diplom håller på att delats ut till de som betalat. 

 

 

8. Medlemmar 

1. Medlemmar vuxna: 356 

 

2. Antal medlemmar barn: 108 st 

 

3.  Antal medlemmar totalt:  464 st . 

 

4. Medlemsvärvning: Vi har fortfarande 55 st som inte har betalat årets medlemsskap. 

Carina har börjat gå igenom dessa och plockar bort de som inte vill vara medlemmar 

längre på grund av olika anledningar. 

       

9. Årskalender 

1. Rapport & feedback från genomförda aktiviteter: Arbetsmöte om arbetsgrupperna. 

Listan är uppdaterad inför kommande aktiviteter. 

 

2. Aktuella aktiviteter: Vi beslöt att vänta med att ta ett definitivt beslut inför sommarens 

aktiviteter till den 30 maj. 

 

3. Kommande aktiviteter: Vi diskuterade om alternativa aktiviteter i sommar. 

Sommarlotteri och eller en sommarjakt på cykel eller till fots. Carina funderar vidare på 

detta och tar hjälp av övrig styrelse så att det finns ett förslag till den 30 april. Anneli 

pratar med Bygg och Måleri om en inglasad ram till anslagstavlan vid Coop.                                                                                          

 

10. Övriga frågor 

1. Enkät från Oskarshamns kommun ska besvaras före 24 april. Annicka skickar in svar att 

vi inte behöver ha stöd för förlorade intäkter. Vi tycker att det är bättre att de små 

föreningarna får ta del av dessa pengar. 

 

2. Protokoll på hemsidan. Vi tog beslut att lägga våra protokoll utan namn på vår hemsida. 

 

3. Budget för kyrktorget – Mats har ansvaret att få upp ny informationstavla och 

anslagstavla. Vi tog beslut på en budget på 5000-10000 kr. 

 

4. Corona-hjälpen. Vi tog beslut genom mail innan styrelsemötet att hjälpa de som av olika 

anledningar inte kan handla sin mat själva. Samhällsföreningen tillsammans med Röda 

korset och frivilliga ser till att detta fungerar, 

 

5. Årsmöte. Vi tog beslut på att försöka ha ett årsmöte Måndagen den 18/5 kl.18,00 i 

föreningslokalen och de som önskar kan delta genom att koppla upp sig digitalt. 

 



 

11. Nästa möte 

Månadsmöte den 2020-05-13 kl. 18,30 Digitalt styrelsemöte 

 

12. Mötet avslutas 

 

Kristdala 2020-04-14 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

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

Carina Freij Nolin    Anneli Frank Thunberg 


