
Kristdala Samhällsförening 
Protokoll vid styrelsemöte 

 
 

Tid  2021-04-14 kl. 18:30-20:00 

Plats  Zoom, digitalt möte 

 

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

Volker Csott, Mats Ström, Magnus Hultgren, Tony Nilsson, Anna Lena Johansson 

och Susann Gustafsson. 

 

1. Mötets öppnande 

Annicka hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Val av justerare 

Magnus Hultgren 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: Fokus på att avsluta projektet med kvarvarande aktiviteter såsom 

finansiering av Dämmen-projektet, förstudie för nybyggnation i Kristdala och Bockara, 

informationstavla i Bockara och slutrapport. Allt ska vara klart i god tid före 30 juni. 

Information finns att läsa på Kristdalabygdens hemsida. 

 

2. Lokal utvecklingsplan – finns det något vi kan ta tag i? Anna Lena tar tag i problemet 

med att få hundägare att använda de hundlatriner som finns. Hon ställer också frågan till 

Kommunen om de kan sätta upp flera i samhället och kanske på motionsslingan. Anna 

Lena och Susann försöker att få till en städdag. 

 

3. Ombyggnad av väg 37/47 – mötesbokning på gång. Mötet blir troligtvis i början på maj. 

Annicka och Mats företräder samhällsföreningen på mötet. 

 

 

 

 

6. Åtagande & att göra-listan på www.trello.com  eller i Trello-appen. 

1. Egen lokal & Container: aktiviteter på kom ihåg listan. Carola pantar burkarna som finns 

i möteslokalen. 

 

2. Dämmen: Fikaborden ska ut och sladdning av boulebanor, röjning av gräs och sly. 

Magnus ansvarar för att fikaborden kommer ut och Urban och Mats att boulebanan blir 

sladdad och att det blir röjt runt Dämmen. 

 

3. Torget: 3 nya flaggor, förslag till beslut om kostnad av 5 156 kr inkl.moms. Fikaborden 

ska plockas fram. Vi tog beslut på att köpa nya flaggor enligt förslag 

 

http://www.trello.com/


4. Råsvik: Bygglovsansökan för ny omklädningsbyggnad inlämnad 31 mars. Anna Lena 

blir tillsynsansvarig för sommaren 2021 

 

5. Arbetsgruppen: Gå igenom befintlig lista och bjuda in folk till Trello. 

  

7. Ekonomi 

1. Redovisning av de senaste genomförda aktiviteterna:  

 

2. Aktuellt saldo på kontot: Vi har 342 373,21 kr (företagskonto), Svensk Humanfond 

147 700,86 kr (Ca +42%) 

 

3. Aktuella utgifter:  

 

4. Kommande intäkter: Föreningslyftet 40 tkr och medlemsavgifter på 3100 kr saknas 

fortfarande.               

                   

5. Sponsring: Inbetalningar pågår. Nya Ostkust MX, ELP Consulting AB och Nostalgi 

huset. De som har betalat: Partner 3/3, Guld 1, Silver 2/9 (Kristdala elektriska?), Brons 

3/10, Förening 0/2 

 

8. Medlemmar 

1. Medlemmar vuxna: 358st (+22 nya 2021) 

 

2. Antal medlemmar barn: 98st (+3 nya 2021)  

 

3.  Antal medlemmar totalt:  456 st. 

 

4. Medlemsvärvning:  Informationsblad klart för utdelning till nyinflyttade/nya 

medlemmar. Carina och Carola hjälps åt att dela ut dessa blad. 

 

5. Medlemsavi 2021: Vi beslutade att dela ut påminnelse att betala medlemsavgiften via 

brev, Carina och Carola fixar. 

       

9. Årskalender 

1. Rapport & feedback från genomförda aktiviteter: Äggjakt i samverkan med AOAB. 

 

2. Aktuella aktiviteter: Hitta ut 1:a maj, Trädgårdsloppis 15 maj och midsommarlotteri. Vi 

beslutade att ha 3 vinstkorgar + småvinster i midsommarlotteriet, antal lotter 300 st á 20 

kr. Carina gör lotterilistan och hon och Carola hjälper Anneli att sammanställa vinsterna. 

 

3. Kommande aktiviteter: Pandemiplanering av årsevenemang, musikkvällar, skördefest, 

adventsmarknad. Flyttar beslutet om kommande aktiviteter till nästa möte i maj då vi vet 

lite mera.                                                                                   

 

10. Övriga frågor 

 

1. Budskap i annonsen i Kristdalabroschyren? Att få fler medlemmar. 

2. Handarbetsloppis 28/8 kl.11-15, vävstugan undrar om vi kan sälja fika? Vi bestämde att 

vi skulle sälja fika. 

3. Vipkort till Egon. Volker tillverkar ett speciellt vipkort i trä, modell större till Egon. 

 

 



 

11. Nästa möte 

Månadsmöte den 2021-05-18 kl. 18,30 via Zoom, digitalt möte 

 

12. Mötet avslutas 

 

Kristdala 2021-04-14 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

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

Carina Freij Nolin    Magnus Hultgren 


