
Kristdala Samhällsförening 
Protokoll vid styrelsemöte 

 
 

Tid  2020-12-14 kl. 18:30-20:00 

Plats  Zoom, digitalt möte 

 

Närvarande     Annicka Gunnarsson, Anneli Frank Thunberg, Carola Östergren, Carina Freij Nolin, 

Volker Csott, Johan Carlsson och Mats Ström. 

 

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 – Dämmen. Vi fick avslag på de 15 tkr 

som vi sökt hos OKG till projektet och även Sparbanksstiftelsen hade inte tillräckligt 

med pengar kvar av årets pott, vi hade ansökt om 47 tkr. Däremot behåller de vår 

ansökan till nästa års utdelning och vi avvaktar detta till nästa år. Föreningslyftet har 

beviljat vår ansökan på 40 tkr till en grillkåta. Vi måste få tag i fler sponsorer för att få 

ihop budgeten till projektet. Vi beslöt att Annicka tar fram ett förslag hur vi ska få fler 

sponsorer. 

 

 

6. Åtagande 

1. Egen lokal & container – Trägubben är flyttad från sin plats och ska slängas. Vi tog 

beslut på att Mats och Johan undersöker vad vi behöver för att skapa ett trådlöst nätverk 

till surfplattan. 

 

2. Dämmen – Vi tog beslut på att köpa två nya målburar för 7612,50/st av driftbudgeten 

och att vi samtidigt kan tillgodoräkna denna summa i projektet. 

 

3. Torget – Utsmyckningen inför jul blev fin. 

 

 

4. Råsvik –  Anneli och Annicka kommer att deltaga i ett digital möte angående 

nybyggnationen omklädningsutrymme vid Råssviks badplats den 15/12. 

 

5. Arbetsgruppen – Möte den 18/1 då vi kommer att bilda en arbetsgrupp som ska jobba 

med Dämmenprojektet. 

 

6. Information – Se till att få foldern färdig som vi ska dela ut. Ansvarig Annicka. 

  



7. Ekonomi 

1. Redovisning av de senaste genomförda aktiviteterna:  

 

2. Aktuellt saldo på kontot: Vi har 266 400,69 kr (företagskonto), 0 kr (driftkonto) och 

Svensk humanfond 130 144,57 kr. Driftkonto och ungdomskonto ingår i företagskontot. 

 

3. Aktuella utgifter – inköp kaffebryggare 

 

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

julgransbidrag på 5tkr har utbetalats. Föreningslyftet har beviljat vår ansökan på 40 tkr 

till en grillkåta på Dämmen, 5000 tkr för Coronahjälpen (50 kr/ärende), 104 ärende är 

genomförda fram till i dag. 

                   

5. Sponsring: Sponsorer till Dämmenprojektet istället för evenemang under 2021. Annicka 

tar fram ett förslag hur vi ska få sponsorer till detta. 

 

8. Medlemmar 

1. Medlemmar vuxna: 350st 

 

2. Antal medlemmar barn: 103st   

 

3.  Antal medlemmar totalt:  453st . 

 

4. Medlemsvärvning: Utdelning av folder i början på året. 

 

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

medlemsregistret innan utskicket om medlemsavgift, ska vara klart innan årsskiftet. 

       

9. Årskalender 

1. Rapport & feedback från genomförda aktiviteter: Digital julstämning genom att man 

sände en inspelning av Luciatåget från Kristdala Kyrka. Första advent hade 

Nostalgihuset öppet och firade 1-års jubileum med att ha öppet och utanför fanns en 

karamellförsäljare. 

 

 

2. Aktuella aktiviteter: Julgransraskning – då dans är uteslutet finns ett förslag på en julig 

tomterunda med frågor, kanske i samarbete med Röda korset och Kyrkan? Annicka 

pratar ihop sig med de andra föreningarna. Samhällsföreningen bekostar godispåsarna 

som barnen får efter avslutad runda. Carina och Annicka gör frågor och stationer till 

tomterundan och Carola och Mats hjälper till ute på slingan om det behövs.  

 

3. Kommande aktiviteter:  Bestämma ett datum på Trädgårdsloppis i maj 2021 vid nästa 

möte.                                                                                     

 

10. Övriga frågor 

 

1. Hittaut 2021 – Vi tog beslut på att vara med genom att sponsra Brons, 2500 kr och 

försöka få en egen checkpoint vid anslagstavlan på torget. 

 

2. Förslag på årsplan 2021. Vi beslutade att använda befintligt förslag och så får vi revidera 

efter läget med Covid-19. 

 



3. Mera Ut – Ett projekt som kommunen driver med projektledare Niina Nordlund. Det 

handlar i stora drag om ostkustleden, besöksnäring och utomhusaktiviteter. Till näst 

möte ska vi fundera på om någon av oss vill vara med från samhällsföreningen. 

 

4. Kaffebryggare – Carola hade två förslag på kaffebryggare. Vi beslutade att hon fick köpa 

den hon tyckte var bäst. 

 

5. Kvitto – när man handlar något till samhällsföreningen är det viktigt att spara kvittot och 

ge det till Kassören. 

 

6. Volker tar fram ett förslag till ”tackbricka”, något man får när man hjälpt till vid våra 

evenemang som man kan använda för att få fika eller korv. 

 

 

11. Nästa möte 

Månadsmöte den 2021-01-20 kl. 18,30 genom Zoom, digitalt möte 

 

12. Mötet avslutas 

 

Kristdala 2020-12-14 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

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

Carina Freij Nolin    Anneli Frank Thunberg 


