
Kristdala Samhällsförening 
Protokoll vid styrelsemöte 

 
 

Tid  2020-05-28 kl. 19:00-20:30 

Plats  Zoom, se separat kallelse 

 

Närvarande     Annicka Gunnarsson, Urban Vingsäter, Carina Freij Nolin, Carola Östergren och 

Mats Ström. 

 

1. Mötets öppnande 

Annicka hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Val av justerare 

Urban 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 – Dämmen 

Möte med Daniel och Olof angående utegymmet. Det har varit brister i 

kommunikationen om var placeringen ska vara. Det möter inget hinder att vi söker på de 

pengarna som är till utegymmet trots att det placeras på motionsslingan. Vi behöver ha 

ett utnyttjandeavtal på 10 år. Annicka har fått relevant information om Dämmen innan 

vecka.29 och planen är att få Dämmenprojektet färdigt till 15 Maj 2021. 

Beslut togs att öka 20.000 kr (sammanlagt 70.000 kr) från KSF till Dämmenprojektet, 

dessa ska användas till arbetskostnader. 

 

6. Åtagande 

1. Egen lokal: Arnold har en container som vi skulle få köpa, ser den bra ut så beslutar vi 

att köpa den. Mats tar kontakt med Arnold och bedömer status på containern. 

 

2. Dämmen: Se att göra listan.  

Beslut togs att ansöka hos KS om ett bidrag på 210 000 till 5 st lyktstolpar. 

Be Simon klippa gräset vid Dämmen till midsommar. 

 

3. Torget: Se att göra listan.  

 

4. Råsvik: Städdag 6 juni, solstolar 11 juni. Invigning av solstolarna vid Råsvik kl.14.00 

 

5. Arbetsgruppen: Vi börjar med Trello för utdelning av Kristdalabroschyren. 

  

7. Ekonomi 

1. Redovisning av de senaste genomförda aktiviteterna:  

 

2. Aktuellt saldo på kontot: Vi har 160 558,03 kr (företagskonto), 42 759,08 kr (driftkonto) 

och 106 158,38 kr (värdeförändring +3,07% - 3 158,83 kr 2020-05-26). 



 

3. Aktuella utgifter: Mats självrisk, en skada på Mats personliga bil vid ett evenemang 

gjorde att bilen fick repareras. Vi tog beslut att stå för hela självrisken.  

 

4. Kommande intäkter: Bygdepengen på 15 000 kr, julgransbidraget på 5 000 kr, 

                  Medlemsintäkter på 40x100= 4000 kr, SKB 7 500 kr                   

                   

5. Sponsring: AB POD, KristdalaHem och Nilzéns Åkeri har alla gått med på att låta årets 

sponsring tillfalla Dämmenprojektet och bidra med nya pengar nästa år. Vi ska diskutera 

motprestation men det måste synas att de är delaktiga på något sätt. 

 

8. Medlemmar 

1. Medlemmar vuxna: 349 st (+2st) 

 

2. Antal medlemmar barn: 103 st (0)  

 

3.  Antal medlemmar totalt:  452 st . 

 

4. Medlemsvärvning: En folder om KSF, beslut att lägga den på framtiden. 

       

9. Årskalender 

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

 

2. Aktuella aktiviteter: Sommarjakten och midsommarlotteri. Carina och Carola förbereder 

sommarjakten. Volker gör träskyltar med siffror på. Anneli ansvarar för 

midsommarlotteriet. Två lotterilistor skriver Carina ut. 

 

3. Kommande aktiviteter: Skördefesten – invänta svar från FHM nästa vecka. Om 

riktlinjerna sträcker sig in på hösten så flyttar vi till 2021. Beslut tas v.22 genom mail.                                                                                         

 

10. Övriga frågor 

1. Eluttag i gazebon – ta reda på om ungdomar kan ladda sina mobiler med hjälp av en 

kabel. Mats tar reda på om det behövs jordfelsbrytare. 

 

2. Styrelsen – närvaroplikt. Träna styrelsen på att sitta ordförande, sekreterare vid våra 

möten så att de nya styrelseledamöterna lär sig hur det går till på ett möte. 

 

 

11. Nästa möte 

Månadsmöte den 2020-09-16 kl. 18.30 på Torggatan 3 

 

12. Mötet avslutas 

 

Kristdala 2020-05-28 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

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

Carina Freij Nolin    Urban Vingsäter 


