
Kristdala Samhällsförening 
Protokoll vid styrelsemöte 

 
 

Tid  2021-09-23 kl. 18:30-20:00 

Plats  Föreningslokalen Torggatan 3 

 

Närvarande      Anneli Frank Thunberg, Carina Freij Nolin, Carola Österberg, Volker Csott, Mats 

Ström, Tony Nilsson, Anna Lena Johansson och Roger Svensson. 

 

1. Mötets öppnande 

Mats hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Val av justerare 

Tony Nilsson 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: Projektet har avslutats. Projektet är inskickat och väntar på 

godkännande. 

 

2. Lokal utvecklingsplan: Flera arbetsgrupper är i gång. 

 

 

 

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

1. Egen lokal & Container – Genomgång av kaffe och korv-låda inför advent. Anneli och 

Carola hjälps åt. 

 

2. Dämmen -  Skapa en projektgrupp som skriver ansökan till Arvsfonden och tar fram 

offertunderlag för bygg, el, vvs, målning, grävning, skyltar och information. 

Beslut togs att starta olika projektgrupper med första mötet 4/10 kl.18,30 på Torggatan 3 

 

3. Torget - Belysning i gazebon. Anneli frågar Annicka vad det var för förslag som fanns. 

 

4. Råsvik - Anna Lena rapporterar om sommarens tillsyn. Allt har fungerat bra i sommar. 

Har vi fått pengar till en gräsklippare? Carola kollar. Carina lämnar in tillsynspapperen 

till fritidskontoret så att vi får 5000 kr i ersättning till föreningen. 

 

5. Arbetsgruppen – Avvaktar med denna punkt. 

  

7. Ekonomi 

1. Redovisning av de senaste genomförda aktiviteterna:  

 

2. Aktuellt saldo på kontot: Vi har 722 530,21 kr (företagskonto 21/9), Svensk Humanfond  

 

http://www.trello.com/


153 862,94 kr (inköpsvärde 103 000 kr) 

 

3. Aktuella utgifter: 

 

4. Kommande intäkter: Väntar på pengar från kommunen för utomhusbion i somras och 

tillsynspengarna för Råsvik.            

                 

5. Sponsring: Inget nytt. 

 

8. Medlemmar 

1. Medlemmar vuxna: 360st (+24 nya 2021) 

 

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

 

3.  Antal medlemmar totalt:  458 st. 

 

4. Medlemsvärvning: Listan med nyinflyttade har fyllts på för informationsblad. 

 

5. Medlemsavi 2021: Inga fler påminnelser. 

       

9. Årskalender 

1. Rapport & feedback från genomförda aktiviteter:  

Midsommarlotteri (Anneli) ca: 300st lotter såldes, inbringade 6000 kr 

 

Upplevelsehelgerna (Annicka) – kunde ha varit bättre marknadsföring, tyvärr inte så 

många företag/föreningar som valde att deltaga med aktiviteter. 

 

Utomhusbio (Anna Lena) Blev bra trots regn, ett snabbt beslut togs att bjuda på popcorn 

vilket blev lyckat. Ca. 150 besökare 

 

Kafferep (Ingrid & Carola) inte så mycket folk men blev bra ändå trots regn 

 

Vävloppis (Anneli) inte så mycket folk men blev bra ändå trots regn 

 

 

2. Aktuella aktiviteter: Städdag – Håll Kristdala rent (Anna Lena) Anna Lena fixar ett 

anslag om tid och plats vilket bestämdes till söndagen den 3 oktober kl.14,00 på torget. 

Efter städning bjuder samhällsföreningen på korv med bröd. 

 

3. Kommande aktiviteter: Flytta fikaborden till vinterförvaring, Spökvandring 31 okt 

(ungdomsrådet), julutsmyckning på torget, Adventsmarknad 27 nov (Annicka, Ingrid 

och Carola) Anneli ansvarar för julutsmyckningen av torget,                                                                              

 

10. Övriga frågor 

 

1. Samverkan mot skadegörelse, klotter, nedskräpning. Rapport från möte finns på 

hemsidan. Ny representant från styrelsen samt föräldrar? Boka nytt möte? Bordläggning 

till nästa möte 

2. Kyrkan stängs för ombyggnation från 4 okt. Kyrkans verksamhet flyttas tillfälligt 

3. Kommunen bidrar med en ny julgransslinga. Kontaktperson Kaj på Tekniska. 

4. Önskemål från invånare om trädgårdsloppis i höst. Carina undersöker om intresse finns. 

5. Val av vice ordförande – eftersom vi missat att välja vice ordförande i styrelsen tog vi 



beslut på att Mats Ström blir vice ordförande i styrelsen och tar över arbetet i styrelsen 

från Annicka som tagit time out på grund av sjukdom fram till årsskiftet 31/12 2021. 

 

 

 

11. Nästa styrelsemöte 2021-10-14 kl.18,30 

Föreningslokalen Torggatan 3 

 

12. Mötet avslutas 

 

Kristdala 2021-09-23 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

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

Carina Freij Nolin    Tony Nilsson 

 

 

 


