
Kristdala Samhällsförening  
Protokoll vid styrelsemöte  

Tid 2020-10-14 kl. 18:20-20:30  
Plats Föreningslokalen Torggatan 3  

Närvarande Annicka Gunnarsson, Anna Lena Johansson, Anneli Frank Thunberg, Volker Csott, 
Carola Östergren, Urban Vingsäter, Pernilla Fransson och Mats Ström.  

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: Aktuell status i projektet –Ödehus  

Filmen om Bråbygden har ca 10 000 visningar på Youtube, det har kommit igång bra 
och flera hus är sålda.  

6. Åtagande & att göra-listan på www.trello.com eller i Trello-appen  
1. Egen lokal & container: Klart med container. Lagret är genomgånget dock har 

ungdomsrådet fortfarande sina saker att gå igenom.  

2. Dämmen:Ungdomsrådet har godkänt alla ideér bl.a. padelbana, multisportrink och 
skatepark. Inväntar elkostnad för Dämmen. Vi ska söka 260 000 kr från 
Kommunstyrelsen till Dämmen. Vi ska även söka 47 000 kr från 
Sparbanksstiftelsen  

3. Torget: Gazebon och anslagstavlan är under arbete.  

4. Råsvik: Allt i Råsvik tyvärr nedbrunnet 20/9. Beslut är redan taget att dt ska byggas upp 
igen. Samhällsföreningen har informerat om att vi vill vara med och bestämma hur det 
ska se ut. Magnus har tagit på sig uppgiften med vinterförvaring av solstolar.  

5. Arbetsgruppen: En extra tjänst diskuterades för att kunna sköta Dämmen, men även 
sysslorna i Råsvik.  

7. Ekonomi  
1. Redovisning av de senaste genomförda aktiviteterna:Corona-hjälpen har varit väldigt 

uppskattat och har fungerat mycket bra, dock avtagit nu och inte lika många som till en 
början. Corona-hjälpen >34000 kr Midsommarlotteriet: 6060 kr Sommarjakten -780 kr 
till presentkort.  



2. Aktuellt saldo på kontot: Vi har 245 326,67 kr (företagskonto), ca 73 000 kr (driftkonto) 
Svensk humanfond 123 553,63 (+23 553,63 kr+22,87%) Ungdomskonto 19 000 kr  

3. Aktuella utgifter: Inga 
4. Kommande intäkter: Bygdepengen på 15 000 kr, Råsvik 5 000 kr, julgransbidraget på 

5 000 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: 350 st (+1st)  

2. Antal medlemmar barn: 103 st (0)  

3. Antal medlemmar totalt: 453 st .  

4. Medlemsvärvning:-  

9. Årskalender  
1. Rapport & feedback från genomförda aktiviteter: Midsommarlotteriet var väldigt lyckat 

>300 lotter sålda. Bra feedback och fina vinster, 3 fina vinstkorger och 2 mindre påsar. 
Sommarjakten verkar ha lockat många men ca 40 st inlämnade, ca 780 kr till 
presentkort.  

2. Aktuella aktiviteter: Corona-anpassad spökvandring som ska kunna bokas via hemsida 
eller facebook. Detta så att det ska vara både förbeställt och betalt. Ungdomsrådet har 
införskaffat rekvisita och kommer att sköta insläppet. 10-12 ungdomar är utklädda, 
fredag 31/10.  

3. Kommande aktiviteter: Julstämning 28/11, jul/tomtevandring med utspridda 
försäljningsplatser i befintliga lokaler, tipspromenad. Alla föreningar sköter sitt. Ev, 
korvgrillning och försäljning av hembakat.  

10. Övriga frågor  
1. Nedläggningen av asylboendet - drabbar Kristdala på flera sätt. Hur kan vi hjälpa till? 

Främst tomma lägenheter. Dilemma då dessa lägenheter saknar hiss och för äldre finns 
det ofta behov av detta.  

2. Sponsrar Kristdala Lucia med 1000 kr  
3. Pengar ska sökas till att göra en film om Kristdala, arbetet vi gjort för bygden bl.a. 

kopplat till ödehusen. det ska vara en informationsfilm. Uppdraget till Landsbygdsdröm 
AB  

4. Carola uppmärksammar att det behövs flera som kan hantera hemsida, Instagram och 
facebook. Framkommer att det är flera och arbetet kan förbättras.  

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



12. Mötet avslutas  

Kristdala 2020-10-14  

Vid protokollet Justerare 
.............................................. .............................................. Anna Lena 
Johansson Volker Csott 


