
Kristdala Samhällsförening 
Protokoll vid styrelsemöte 

 
 

Tid  2020-11-16 kl. 18:30-20:00 

Plats  Zoom, digitalt möte 

 

Närvarande     Annicka Gunnarsson, Anneli Frank Thunberg, Urban Vingsäter, Carina Freij Nolin, 

Anna Lena Johansson och Mats Ström. 

 

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. 

 

 

5. Projekt & aktuella beslut 

1. Kristdalabygden 2,0: I projektet Ödehus är ett av husen sålt till en dam i Göteborg, totalt 

34 hus är hittade men det finns säkert fler hus att tillgå så inventeringen om att hitta 

ägare till dessa fortsätter. Vad det gäller Dämmen väntar vi på svar från sökta bidrag hos 

Föreningslyftet, Sparbanksstiftelsen och OKG AB så att vi kan gå vidare och söka hos 

allmänna arvsfonden. 

Vi beslöt att ha ett eget möte om Dämmen hur vi går vidare och att vi behöver bilda 

arbetsgrupper och/eller arbetslag. 

 

 

 

6. Åtagande 

1. Egen lokal & container – en inventering behöver göras i förrådet och beslut togs att 

Annicka frågar de nya ägarna till gamla ålderdomshemmet om de vill behålla trägubben 

som står där eller så ska hembygdsföreningen tillfrågas om de vill ha denna i 

hembygdsparken. 

 

2. Dämmen – borden intagna så det är klart inför vintern. 

 

3. Torget – Beslut togs att Carola får i uppdrag att köpa ett SIM kort (kontantkort med surf) 

som kan användas till surfplattan när vi har evenemang i fortsättningen. Beslut togs att 

till utsmyckning på torget införskaffa 10st granar i varierande storlek, den största ca: 

3,5m för 1500 kr, Urban fixar. Annicka frågar hos Kristdala Bygg vad jord-ankare 

(julgransfot) kostar och är de billigare eller kostar ungefär 200kr så köper hon där, 

annars finns att skicka efter för 199kr/st från Jula. Några ljusslingor till granarna ska 

även inköpas på Kristdala Bygg. 

Annelie ser över tomten och paketen inför utsmyckningen av torget. Datum för 

utsmyckning av torget återkommer Annicka med 

Belysningen på torget är inte så bra så beslut togs att Annicka ska skicka in till 



kommunen en önskan att få bättre belysning i första hand till Gazebon. 

Gazebon är nu färdig så att man kan öppna upp den på sidorna när man använder den till 

en scen. 

 

 

4. Råsvik – Förslag på omklädningsbyggnad är inskickad och Annicka har meddelat 

fritidskontoret att hon och Anneli vill vara med när man har byggmöte om byggnationen 

vid badplatsen 

 

5. Arbetsgruppen – Beslut togs att ha ett eget möte om att bilda särskilda arbetsgrupper 

och/eller lag till Dämmen projektet. 

 

6. Information – Beslut togs att ge ut en folders om samhällsföreningen till hela samhället 

och samtidigt lägga en lapp om information om Dämmen projektet för att få med de 

människor som vill engagera sig i detta. Utskick till nyinflyttade skjuts upp till nästa år.  

  

7. Ekonomi 

1. Redovisning av de senaste genomförda aktiviteterna: Corona-hjälpen har fungerat bra 

men just nu är det inte så många som använder den. 

 

2. Aktuellt saldo på kontot: Vi har 269 077,69 kr (företagskonto), 0 kr (driftkonto) och 

Svensk humanfond 126 394,06 kr. Driftkonto och ungdomskonto ingår i företagskontot. 

 

3. Aktuella utgifter – julgranar, jord-ankare och ljusslingor för utsmyckning av torget inför 

advent. 

 

4. Kommande intäkter: Coronastöd sökt 25 tkr, brandersättning 5tkr, julgransbidrag 5tkr, 

samt ev. sökta stöd från Sparbanksstiftelsen, Föreningslyftet och OKG AB. 

Kommunen köper en ny gräsklippare till badplatsen Råsvik som ersättning för den som 

förstördes i branden.    

                   

5. Sponsring: Sponsorer för 2021. Beslut togs att använda årets sponsringspengar 2021 

men att man kan föröka få sponsring till musikkvällar sommaren 2021 om det går att 

genomföra p.g.a pandemin. 

 

8. Medlemmar 

1. Medlemmar vuxna: 350st 

 

2. Antal medlemmar barn: 103st   

 

3.  Antal medlemmar totalt:  453st . 

 

4. Medlemsvärvning: Kampanj för 2021. Vi startar med att dela ut foldern om 

samhällsföreningen och en information om Dämmen och genom det hoppas vi få till oss 

nya medlemmar. 

 

5. Medlemsavi 2021: Förberedelser inför utskick av medlemsavgift. Carina går igenom 

medlemsregistret och kontrollerat att inga medlemmar som avlidit under året kommer 

med på utskicket. 

       

9. Årskalender 

1. Rapport & feedback från genomförda aktiviteter: Spökvandringen blev en riktig succe. 



Det fungerade jättebra med förbokning i Trello och betalning genom swisch. Antalet 

deltagare var nästan 200st och man fick in 5600kr och omkostnaderna var 5653 genom 

att man köpte in lite ny rekvisita i år. Ungdomsrådet arrangerade detta på ett bra sätt med 

hjälp av Annicka. 

 

 

2. Aktuella aktiviteter: Beslut togs att inte genomföra Julstämningen den 28/11 vid advent. 

Beslut togs att göra ett digitalt lotteri likt det vi hade vid midsommar på 400 lotter. 

Carina gör lotterilista och fyller i varefter försäljning sker. Anneli ansvarar för vinsterna. 

Annicka lägger upp i Trello så att man kan anmäla där om man vill skänka något till 

lotteriet. 

 

3. Kommande aktiviteter: Vad det gäller Julgransraskning avvaktar vi och ser hur det ser ut 

med pandemin.                                                                                        

 

10. Övriga frågor 

1. Bygdepeng från Region Kalmar län 2020 – ej möjligt att söka för att filma ödehusen så 

detta förslag läggs ner. 

 

2. Hittaut 2021. Vid sommarens aktivitet var det 400-500 personer som letade efter punkter 

i Kristdala så till nästa år ska vi försöka att få fler kontrollpunkter till Kristdalabygden. 

Annicka och Niina kommer att deltaga i möte med arrangören SOK Viljan. 

 

3. Årsplanering för 2021. Vi kör samma årsplanering för 2021 som vi hade 2020 beroende 

hur läget ser ut. 

 

4. Inköp av kaffebryggare. Beslut togs att Carola tar fram förslag och pris så bestämmer vi 

efter det. 

 

5. Felanmälan. Beslut togs att det ska tydligt framgå på hemsidan och även anslagstavlan 

vid Coop vart man vänder sig i kommunen om man vill anmäla problem med t.ex 

snöröjning och trasiga gatlampor. 

 

 

 

11. Nästa möte 

Månadsmöte den 2020-12-14 kl. 18,30 genom Zoom, digitalt möte 

 

12. Mötet avslutas 

 

Kristdala 2020-11-16 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

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

Carina Freij Nolin    Mats Ström 


