
Kristdala Samhällsförening 
Protokoll vid styrelsemöte 

 
 

Tid  2021-02-17 kl. 18:30-20:00 

Plats  Zoom, digitalt möte 

 

Närvarande     Annicka Gunnarsson, Anneli Frank Thunberg, Carina Freij Nolin, Mats Ström, Anna 

Lena Johansson, Kerstin Johnsson och Ingrid Thornberg. 

 

1. Mötets öppnande 

Annicka hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Val av justerare 

Anna-Lena 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, Annicka kallar till ett möte 

angående padelbana. Bara 5 st har anmält sitt intresse om att vara med och utveckla hur 

den ska utformas. 

Vad det gäller ansökan till Allmänna arvsfonden måste alla offerter vara exakta, Annicka 

jobbar på med det. 

 

2. Lokal utvecklingsplan – enkät pågår, cirka 8% har svarat. Fler svar behövs så det är 

viktigt att hjälpas åt att så många som möjligt fyller i enkäten före 21 februari. 

 

3. Ombyggnad av väg 37/47 – Ett möte med utvecklingschefen m.fl.angående omdragning 

av väg till södra infarten Oskarshamn. Beslut togs att Annicka och Mats från 

Samhällsföreningens deltar i detta möte. 

 

 

6. Åtagande & att göra-listan på www.trello.com   

1. Egen lokal & Container: Inventarielistan är klar. Carina och Carola har varit och plockat 

lite på lagret. De städade och torkade golv. Det som återstår är att varje ansvarig för sina 

särskilda lådor går igenom dessa, städar och fyller på. Ligger även en säck med pant som 

borde lösas in, någon med nyckel fixar det. 

 

2. Dämmen: Inget underhåll för närvarande då vi beslöt att inte spola någon isbana i år 

p.g.a pandemin. De som vill kan åka skridskor ute vid Råssvik där några föräldrar har 

plogat bort snön på isen. 

 

3. Torget: Fotokonst i maj. Erik Hjertqvist på kommunen håller i det. De tar kontakt med 

skolan/Fritidsgården. 

 

4. Råsvik: Bildningsnämnden har beslutat om ny omklädningsbyggnad. Det slutgiltiga 

http://www.trello.com/


utseendet på byggnaden är inte riktigt fastställt ännu då parterna inte är överens om 

utformningen. 

 

5. Arbetsgruppen:  

  

7. Ekonomi 

1. Redovisning av de senaste genomförda aktiviteterna:  

 

2. Aktuellt saldo på kontot: Vi har 297 103,17 kr (företagskonto), Svensk Humanfond 

137 099,24 kr (Ca +33%) 

 

3. Aktuella utgifter: Korv och kaffe till den planerade aktiviteten lördagen den 20/2 utanför 

Coop. 

 

4. Kommande intäkter: Bygdepengen på 15 tkr (2019) hade fallit mellan stolarna och ska 

inkomma denna vecka. Föreningslyftet 40 tkr                  

                   

5. Sponsring: Annicka har gjort ett sponsringsförslag till Dämmen-projektet. Beslut togs att 

använda detta förslag till underlag när vi letar sponsorer. Beslut togs att hela styrelsen 

måste medverka i detta möte om Dämmen projektet. 

 

8. Medlemmar 

1. Medlemmar vuxna: 345st (+9 nya 2021) 

 

2. Antal medlemmar barn: 97st (+2 nya 2021)  

 

3.  Antal medlemmar totalt:  442 st . 

 

4. Medlemsvärvning: utdelning av folder i början av året med info om varför man ska bli 

medlem. Informationsblad fixat. 

 

5. Medlemsavi 2021: Sms-påminnelse inför löning februari. Beslut togs att inte skicka 

påminnelse med sms förrän i mitten av mars. 

       

9. Årskalender 

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

 

2. Aktuella aktiviteter: Korvkalas 20 februari & Kulturbussen på sportlovet. 

 

3. Kommande aktiviteter: Äggjakt i samverkan med Johanna Asp på Attraktiva 

Oskarshamn. Påskpynta på torget. Pandemi planering av årsevenemang. Till nästa möte 

ska hela styrelsen fundera på alternativa förslag om vi inte kan ha musik & Fordons 

kvällar.                                                                                      

 

10. Övriga frågor 

1. Hitta ut – karta från SOK Viljan 

 

2. KSRR – Mats vill veta hur många ton avfall som slängts 2020. Mats har fått en 

återkoppling om att det har samlats in 560 ton avfall från återvinningen. De största 

fraktionerna är träavfall (190 ton), Sorterbart/brännbart (120 ton) och grenar (86 ton). 

Det är många transporter som sparats genom att vi fick återvinningsstation till Kristdala. 

 



3. ÅVS – Informationsskylt om tömning klar. Skylten är uppsatt så att alla som ser att 

containerna är fulla med Wellpapp, plast, glas, papper och metall kan ringa eller anmäla 

på nätet om tömning. 

 

4. Årsmöte 2021 – Valberedningen. Årsmötet bestämdes till den 23/3 kl.19,00 

 

 

11. Nästa möte 

Månadsmöte den 2021-03-09 kl. 18,30 via Zoom, digitalt möte 

 

12. Mötet avslutas 

 

Kristdala 2021-02-17 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

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

Carina Freij Nolin    Anna Lena Johansson 


