
Kristdala Samhällsförening 

Protokoll vid styrelsemöte 

 

 

Tid 22 04 25 kl 19.00-20.30 

Plats Dämmen Kristdala 

 

Närvarande Mats Ström, Carina Freij Nolin, Anneli Frank Thunberg, Susanne Gustafsson, Roger 

Svensson, Lisa Sandell, Tony Nilsson, Magnus Hultgren och Anna-Lena Johansson 

 

1. Mötets öppnande 

Mats hälsade välkommen och öppnade mötet 

 

2. Val av justerare 

Carina Freij Nolin valdes att justera protokollet 

 

3. Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll (årsmötet) skall eftersökas av Carina (ej godkänt) 

 

4. Godkännande av dagordning & tillägg av övriga frågor 

Dagordningen godkändes  

 

              

        5.          Projekt & aktuella beslut 

 

1. Loppis och växtbytardag på Dämmen 220507 kl 10.00-15.00 

Många anmälda. Endast swish eller kontant betalning. Samhällsföreningen kommer att 

ha kaffeservering på plats, ombesörjs av Carina och Anneli 

 

2. Midsommarfirande 

Onsdag innan midsommar kläs och reses midsommarstången. Behövs löv och blommor, 

vem som har ansvar för detta bestäms vid ett senare tillfälle 

 

Kvällen innan midsommarafton kl 18.00-20.00 

Midsommarfirande med kaffeservering, kaffe + jordgubbsbakelse (laktos- och glutenfri) 

Förslagsvis står Karl-Johan och Åke för underhållningen. Tony tar kontakt med Karl-

Johan. Lekledare förslagsvis Ulla Mecke, Carina tar kontakt 

Vi beslutade att ej anlita folkdansgillet från Oskarshamn 

 

3. Badplatsmöte Råsvik 

Ingen tid ännu för badplatsmöte från kommunen 

Beslut togs om att tillsynspersonal sköter klippning av gräset i Råsvik själva sina egna 

veckor 



 

4. Städdag  

220508 kl 10.00 på Dämmen 

Plocka skräp på och omkring Dämmen. Anna-Lena fixar handskar och sopsäckar 

    

5. Information om Dämmenprojektet utanför Konsum i mars 

Lockade en del nyfikna samt några nya namn till arbetsgrupperna 

 

Inga ytterligare aktiviteter 

       

        6.     Ekonomi Budget 

                1. Konto 731 108,31 kr 

                2. Fond 138 497,36 kr  

                3.       Utgifter  

Röjning hembygdsparken 

• 3 500 kr + bränsle till Dan Johansson för röjning 

 

  Projekt Dämmen  

• 44 695 kr för 10 st discgolfkorgar   

• 3 150 kr fästen för discgolfkorgar 

• 1 058 kr poängtavlor boule 

 

                           Polistillstånd Dämmen 

• 1 740 kr Loppis 

 

                4. Budgeterade utgifter  

• Torget 5 000kr 

• Råsvik 5 000kr Gräsklippare/trimmer. Anna-Lena tar upp det på badplatsmöte 
med  Olof 

Beslut om budget för musikkvällarna 

• Önskemål om budget för reklam om 2 000 kr/kväll totalsumma 8 000 kr 
inkommit från Annika. Beslutade att ta kontakt med Annika om möte inför 
musikkvällarna. Kontakten tas av Mats 

 
Beslut om budget Kristdalabygden 
 

• Önskemål från Annika om budget för marknadsföring av Kristdalabygden i 
sociala medier om 5 000 kr, detta skall fördelas på sommarens övriga 
aktiviteter och evenemang samt allmän reklam för bygden. 
Beslutade att ta kontakt med Annika om innehållet på hemsidan. Om vikten av 
att innehållet på hemsidan uppdateras efter samhällsföreningens önskemål.  
Mats tar kontakten. 



                            

                 

                5. Kommande intäkter 

 Fortfarande rätt så många obetalda medlemsavgifter. Carina kollar upp detta 

 

                6. Sponsring klar 

 

                7. Droppbox. Detta tar vi separat 

 

        7.     Dämmen 

                 1.     Redovisning av status 

• Discgolf. 10 st discgolfkorgar + fästen till dessa inköpta, leverans om 2-4 

veckor. Mats tar kontakt med Morgan Magnusson om överfarten mellan 

Dämmen och ängen. David Thunberg försöker kontakta någon angående 

gräsklippning 

 

• Tavla för information om aktiviteter 

Denna görs vid ett senare tillfälle, när det mesta är klart 

 

• Ledbelysning 

 Ansvarar kommunen för 

 

• Multisportrink                                                                                                      

Beställd och kommer att levereras till Kristdala Bygg. Denna kommer att 

sättas upp efter Kristdala marknad som är 22 07 15. Carina kollar upp 

målburar till denna på Biltema 

 

• Vindskydd/Grillplats                                                                                            

Beställt och kommer hem vecka 19-20. Förarbetet gjort och ombesörjts av      

Roger Svensson  

 

• Lekyta för mindre barn                                                                                 

Pågående, Carina kollar ännu på lekmaterial   

 

• Asfaltsmålning                                                                                                    

Susanne och Carina har fullt av ideér angående detta. Inget schack av något 

slag men mycket annat. När vi köper in färg till detta även tänka på färg till 

basketplanen  

 

• Basketkorg + målning av ½ plan                                                                          

Anna-Lena beställer basketkorg. Ang målning av plan se ovan  



 

• Marknadskontor                                                                                            

Ombesörjs av IF Ariel    

 

• Bord och bänkar                                                                                                    

Carina kollar om det eventuellt finns något bidrag för handikappbord. Finns 

detta, beställer vi 3 handikappbord + 1 vanligt. 

(2 handikappbord på torget och 1 på Dämmen)  

 

 

• Bouletavla 

Av den gamla basketställningen har Mats gjort en bouletavla 

 

                 2. Viktigt att vi ser att vi har budget till det vi ska göra på Dämmen 

 

3. Har fått nyttjanderättsavtal från kommunen gällande discgolfbana. Kostnad              

5 000 kr/år. Börjar gälla 22 05 01 

 

4. Det kommunala bidrag som vi fick till padelbanan gjordes om till ett bidrag till 

Dämmen 

 

5. Placering av busskur på Dämmen. Beslutade att ställa busskuren vid sidan av 

vindskyddet/grillplatsen, då detta kan användas vintertid vid isbanan för ombyte av 

skridskor, behövs en bänk så man kan sitta i den 

 

         8.     Medlemmar 

                  1. Medlemmar vuxna 362 

                  2. Medlemmar barn   98 

                  3. Antal medlemmar totalt 460 

                  4. Medlemsvärvning. Eftersöka listan med nyinflyttade, då vi ej vet var den finns 

                  5. Betalning av medlemsavgift. 76 st som ej betalat. Carina kollar upp dessa 

 

          9.     Övriga frågor 

                   1. Ny ansvarig för hjärtstartare. Konsum får telefonnummer till FIP-bilen 

                   2. Röjning av hembygdspark. Klart, gjorts av Dan Johansson 

                   3. Köp av musikanläggning BRL Oskarshamn 2 500 kr. Mats fixar detta 

                   4. Skördefest namnbyte. Behåller namnet men ändrar inriktning till Bygdens smaker 



                   5. Information om musikkvällar och bemanning. Vi har bildat arbetsgrupper inom de 

olika områdena. 

 Servering/lotter Carina och Anneli 

 El  Mats och co 

 Korv  Anna-Lena och Lisa 

 Reklam/tillstånd Annica 

 Bilar/priser  Tommy 

 

          10. Sociala medier. Policy. Carina anmäler när hon ser något som ej hör hemma på våran 

sida 

 

          11. Representanter till bygderådet 22 05 11, Mats och Carina. Detta hålls via zoom. 

 

          12. Skördefesten. Dela upp i arbetsgrupper, lika som fordonskvällarna 

 

          13. Erbjudande om BIO på torget i sommar. Beslutade att Ann-Lena tar kontakt med 

Martina på Oskarshamns kommun 

 

          14. Nytt möte musikkvällarna. Mats tar kontakt med Annica angående nytt möte 

 

          15. Nästa arbetsmöte Dämmen samt städdag 22 05 08 kl 10.00 på Dämmen 

 Nästa styrelsemöte 22 05 23 kl 19.00 i Föreningslokalen 

 

          16. Mötet avslutas 

 

          Kristdala 2022 04 25 

 

          Vid protokollet   Justerare 

 

           …………………………………………………………….                       ……………………………………………………………. 

           Anneli Frank Thunberg   Carina Freij Nolin 

 



    

  

 

 

   

 

 

               

 

 

                   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

  

 

         

 



      

      

      

      

 

      

    

  


