
  

Verksamhetsberättelse 2020  

  
ÅRSMÖTE  
Årsmötesförhandlingar hölls den 18 maj 2020 i konferensrummet på Torggatan 3 och genom digital 
medverkan. Föreningens stadgar uppdaterades under årsmötet. 
  
STYRELSEMÖTEN  
Under året har 8 styrelsemöten hållits:   
januari, februari, april, maj, oktober, november och december.  
  
STYRELSEN HAR UNDER VERKSAMHETSÅRET BESTÅTT AV:  
Ordförande Annicka Gunnarsson (2021)  
Sekreterare Carina Freij Nolin (2019–2022)  
Kassör Carola Östergren (2019–2022)   
Ledamot Mats Ström (2018–2021)  
Ledamot Volker Csott (2019–2022)  
Ledamot Anneli Frank Thunberg (2018–2021) 
Ledamot Mark Geuze (2018-2021) 
Suppleant Johan Carlsson (2021)  
Suppleant Urban Vingsäter (2021)     
Suppleant Pernilla Fransson (2021)  
Suppleant Tommy Poopuu (2021)   
Suppleant Ungdomsrådet (2021)  
 
Adjungerade till styrelsen enligt beslut på årsmötet 18 maj 2020 
Anna Lena Johansson 
Lisa Sandell 
  
JÄMSTÄLLDHET  
Styrelsen har sammanlagt fjorton ledamöter, suppleanter, ungdomsrådet och de adjungerade. 
Fördelningen är 43% män och 50% kvinnor samt ungdomsrådet 7%. 
 

VALBEREDNING   
Ingrid Thornberg, sammankallande (2021)  
Kerstin Johnsson (2021)  
Vakant  
 

REVISOR   
Revisor Birgitta Nilsson, sammankallande (2021)  
Revisor Anders Hägerdal (2021)  
Revisorssuppleant Susanne Emilsson (2021) 
  
MEDLEMMAR  
Av olika anledningar har vi fortsatt att tappa medlemmar under året. Totalt antal medlemmar vid 
årets slut: 433 varav 338 vuxna och 95 barn. Vi får ta ett omtag nästa år och försöka få upp 
medlemsantalet till 500 medlemmar som är föreningens mål. 
 
 
  



PROJEKT 
 
Kristdalabygden 2.0  
Under året har projektet Lokala utvecklingsplaner för Kristdalabygden och Bockarabygden 2018-2020 
pågått. I Kristdalabygden har projektet under året bland annat arbetat med destinationsutveckling, 
förstudie om godkänt kök, näringsliv och nyföretagande, aktivitetsyta på Dämmen, information och 
omvärldsbevakning, utveckling av turistaktiviteter såsom vandringsleder samt arbete med ödehusen 
inom ramen för Lev din dröm Oskarshamn. 
 

ÅTAGANDEN  
 

Egen lokal  
Under året har vi investerat i en container som är placerad utanför lokalen där vi kan ha de större 
inventarierna. En inventarielista har upprättats ifall en brand, stöld eller skadegörelse skulle uppstå. 
 
Dämmen  
Arbete för vidare utveckling av Dämmen pågår i det lokala utvecklingsprojektet som pågår 2018–
2020. Under hösten blev projektet förlängt till juni 2021. 
 
Torget  
Torget har under året smyckats extra vid påsk, midsommar och till jul. Vi har fått mycket 
positiv respons och uppskattning från invånarna. Kristdala Livs har hjälpt till att plantera blommor 
som de skött om under sommaren och hösten. En omkonstruktion av gazebon har pågått under året 
och är nu klar. Nu kan man öppna upp den för bättre scen när vi har olika evenemang på torget. Den 
gamla Välkommen skylten har blivit renoverad av Mats och placerats vid kyrktorget. 
 
Motionsspåret  
Under året blev det bestämt att kommunen tar över ansvaret för motionsspåret. Vi fortsätter att 
hålla koll och rapportera brister och incidenter till fritidskontoret som vi ser och uppmuntrar 
invånare att göra detsamma. Utegymmet har blivit placerat vid motionsspåret under hösten. 
 
Råsvik  
Tillsyn sköttes av arbetsgruppen under tolv veckor juni, juli och augusti. Som brukligt hade vi en 
städdag den 6 juni, då man plockade skräp och fixade till badplatsen. Vid en invigning den 11 juni 
placerade Tekniska nämnden ut 5 solstolar, representant för nämnden var Yvonne Bergvall. En brand 
den 20 september förstörde omklädningsbyggnaden helt vid badplatsen. Tekniska nämnden har tagit 
beslut att det ska byggas upp en ny omklädningsbyggnad under 2021. Arbetsgruppen ska få bidra 
med synpunkter på utformning. 
 

EVENEMANG 
Med anledning av coronapandemin så har vi inte kunnat genomföra våra evenemang som vanligt. 
Midsommarfirande, musik- & fordonskvällar, skördefesten och adventsmarknaden fick ställas in.  
 

• Julgransraskning 12/1 – ca 70 besökare  
• Midsommarfirandet blev ett korglotteri 
• Sommarjakt från midsommar till 15/9 
• Spökvandring 30/10 - 200 deltagare (arrangör ungdomsrådet) 
• Adventslotteri 

 
  



CORONAHJÄLPEN 

På grund av pandemin startades Coronahjälpen upp under april månad som organiserats av 
samhällsföreningen i samverkan med Kristdala samarbetskyrka och Kristdala Rödakorskrets. De som 
vill ha hjälp med att handla mat, hämta paket och medicin anmäla sig och frivilliga ser till att utföra 
uppdragen. Ett trettiotal frivilliga anmälde sig och vid årets slut hade ett hundratal ärenden utförts. 
Initiativet får stöd från Oskarshamns kommun med 50 kr/ärende. 
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Annicka Gunnarsson, ordförande   
 
 
Carola Östergren, kassör  

 
 
Carina Freij Nolin, sekreterare  

 
 
Mats Ström, ledamot  

 
 
Anneli Frank Thunberg, ledamot  

 
 
Mark Geuze, ledamot  

 
 
Volker Csott, ledamot  

  
  
 


