
Kristdala Samhällsförening 
Protokoll vid styrelsemöte 

 
 

Tid  2021-01-27 kl. 18:30-20:00 

Plats  Zoom, digitalt möte 

 

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

Carola Östergren, Anna Lena Johansson och Mats Ström. 

 

1. Mötets öppnande 

Annicka hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Val av justerare 

Carola 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 förra veckan om hur vi 

går vidare i detta projekt. Vi beslutade att ha en informationskampanj om projektet till 

bygdens invånare. 

Annicka gör ett förslag till sponsring av paddelbana. Nyttjanderättsavtalet måste bli klart 

med kommunen innan vi kan gå vidare och söka pengar. 

Vi har ej heller fått alla pengar vi sökt ännu. 

Vi ska försöka få våra sponsorer att bidra med tid eller pengar till Dämmen.  

Vi beslutade också att detta projekt måste få ett eget möte från och med nu då det börjar 

bli så stort och tar mycket av tiden på våra styrelsemöten. 

 

2. Lokal utvecklingsplan – enkät på gång. Efter avslutad undersökning får man utvärdera 

och se vad som är viktigast för invånarna i Kristdalabygden. 

 

 

6. Åtagande 

1. Egen lokal & Container: Carina har Annelis nyckel och tänker passa på att kolla över 

inventarielistan nästa vecka så att den blir klar. Förslag från Carina att vi köper in fler 

plastbackar, inte av den största storleken utan lite mindre så att vi kan placera de olika 

julslingorna i dessa och märka upp dem för kommande användning. Carola köper in 

plastbackar. 

 

2. Dämmen: Vi tog beslut att inte spola någon isbana p.g.a pandemin. 

 

3. Torget: Fotokonst från kommunen – Vi är positivt inställda till detta om kommunen 

organiserar och ansvarar för helheten. Det är främst en aktivitet för ungdomar. 

 

4. Råsvik: Förslag på ny omklädningsbyggnad. Annicka och Anneli har haft möte med 

Olof och Daniel på fritidskontoret angående återuppbyggnad av omklädningsbyggnad 



efter branden i höstas. 

                 Samhällsföreningen har lämnat in önskemål på hur vi helst vill att byggnaden utformas. 

Fritidskontoret har efter detta presenterat en byggnad som inte alls motsvarade de 

önskemål som framlagts. Vi förkastade deras förslag och lämnade in ett nytt förslag på 

hur vi tycker att det ska byggas. Vi har ännu inte fått någon återkoppling på detta. 

Om inte vi får vara med och utforma byggnaden efter våra behov så kommer inte 

samhällsföreningen att ansvara för tillsynen av badplatsen mer. 

 

5. Arbetsgruppen: En ny medlem som också anmält sig till arbetsgruppen. 

 

6. Information – Kristdalabroschyren. Vi tog beslut att köpa en annons för 3500 kr + moms 

i broschyren och i och med det så behöver inte samhällsföreningen jobba med 

distributionen av denna broschyr till bygdens innevånare. 

  

7. Ekonomi 

1. Redovisning av de senaste genomförda aktiviteterna: Inga nya aktiviteter 

 

2. Aktuellt saldo på kontot: Vi har 277 318,37 kr (företagskonto), och 137 016,81 kr 

(+33,03%) på Humanfonden. 

 

3. Aktuella utgifter:  

 

4. Kommande intäkter: Bygdepengen på 15 000 kr har fortfarande inte inkommit för 2020. 

Föreningslyftet på 40tkr och medlemsintäkter 338x100= 33800 kr 

                                   

5. Sponsring: Sponsorer till Dämmen-projektet istället för musikkvällarna. Vi beslutade att 

försöka få dem att ge arbetstimmar och/eller pengar till projektet i år. Annicka ansvarar 

för detta. 

 

8. Medlemmar 

1. Medlemmar vuxna: 338st (+1st 2021) 

 

2. Antal medlemmar barn: 95 st   

 

3.  Antal medlemmar totalt:  433 st . 

 

4. Medlemsvärvning: Vi har tappat ca: 70 medlemmar på 2 år genom avflyttning, avlidna 

och ej betalad medlemsavgift. En åtgärd för att hitta nya medlemmar är att dela ut en 

folder i början av året med info om varför man ska bli medlem. 

 

5. Medlemsavi 2021: Annicka har förberett mallarna inför utskick av medlemsavgift den 

28 januari och Carina har städat i registret. Annicka har skickat ut ett nyhetsbrev till 

medlemmarna om att bl.a medlemsavgifterna är på väg. Sms-påminnelse inför nästa 

löning till de som ännu inte har betalat då. 

       

9. Årskalender 

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

årliga julgransraskningen ställdes in. 

 

2. Aktuella aktiviteter: Sportlovsaktivitet med kulturbussen. Vi har fått en förfrågan från 

kulturbussen om att anordna lovdisco och det har vi inget emot om det arrangeras av 

kulturbussen. Det är positivt att det trots allt finns lite aktiviteter för barn och ungdomar. 



 

3. Kommande aktiviteter: Påsk aktivitet. Annicka ska kontakta Attraktiva Oskarshamn och 

höra om vi kan vara med i deras äggjakt. Årsevenemang – Musik& Fordonskvällar 

avvaktar vi med att ta beslut tills nästa styrelsemöte med anledning av den pågående 

pandemin.                                                                                      

 

10. Övriga frågor 

1. Hittaut 2021 – avtal med SOK Viljan är klart och godkänt av styrelsen. 

 

2. Mera ut – representant från föreningen blir Carina 

 

3. KSRR – Mats vill veta hur många ton av sopor som slängts 2020 – Mats undersöker 

detta till nästa styrelsemöte. Kan vara intressant att se om det blir miljövinster och hur 

mycket av att vi fick denna återvinningsstation i Kristdala. 

 

4. Carola presenterade ett förslag att samhällsföreningen skulle bjuda på korv och kaffe 

utanför Coop och samtidigt försöka rekrytera fler medlemmar. Carola, Anneli och Anna 

Lena fixar detta mellan 10,00 - 13,00 lördagen den 20 februari. 

 

 

 

 

11. Nästa möte 

Styrelsemöte den 2021-02-17 kl. 18,30 Via Zoom 

 

12. Mötet avslutas 

 

Kristdala 2021-01-27 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

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

Carina Freij Nolin    Carola Östergren 


