
Kristdala Samhällsförening 

Protokoll vid styrelsemöte 

 

 

Tid 22 05 23 kl 19.00-20.30 

Plats Föreningslokalen Torggatan 3 

 

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 

Magnus Hultgren valdes att justera protokollet 

 

3. Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns vid nästa möte, då det ej kunnat skrivas ut 

 

4. Godkännande av dagordning & tillägg av övriga frågor 

Dagordningen godkändes  

 

              

        5.    Projekt & aktuella beslut 

 

1. Städdag och arbetsmöte på Dämmen. Hittade lite skräp runt Dämmen, visade lite av 

nedskräpningen på sociala medier 

 

2. Badplatsmöte fritidskontoret. Mail från fritidskontoret (Olof) att badplatsmötet är 

uppskjutet till hösten p g a att de haft mycket att göra. 

 Anna-Lena ordnar tillsynsschema för de veckor som gäller i Råsvik, tar även kontakt 

med fritidskontoret angående ny gräsklippare 

 

3. Kickoff inför musikkväll, midsommar och bygdens smaker. 

 Kickoff ändrat datum till 22 06 15 kl 18.00. Platsen blir vid Råsvik då vi börjar med 

städning av badplatsen. Vid regn eventuellt hos Carina 

 

4. Checklista midsommar 

• Midsommarstången kläs onsdagen innan 22 06 22. Mats, Tony och Magnus 

fixar löv 

Carina, Anna-Lena och Anneli fixar blommor 

Då även kontrollera wifi-anslutningen inför evenemangen 

 



• Torsdagen innan midsommar 22 06 23 kl 18.00. Dans runt 

midsommarstången, musik av Karl-Johan Johansson och Åke Larsson som 

börjar spela mellan 18.30 och 19.00 

Lekledare Ulla Mecke. 

 

Ett korglotteri med 3 vinster. Lista med 300 lotter á 20kr/st, dessa lotter går 

att förköpa på sociala medier. Resterande säljs förhoppningsvis på plats den 

dagen. Dragning under kvällen. 

Anneli ordnar lotteriet och har en budget på ca 2 000kr, får denna från 

kontantkassan av Carina 

 

• Polistillstånd inskickat 

          

 

5. Rapport & feedback från genomförde aktiviteter. Bakluckeloppis och växtbytardag på 

Dämmen lockade ca ett 15-tal försäljare, dåligt med besökande då det var mycket 

annat på gång den helgen. Behöver dock marknadsföras lite mer till nästa gång. 

 Gjorde en förlust och gick back med -1 615 kr                                                                            

 

 

        6.     Ekonomi Budget 

                 1. Konto 720 832,31 kr 

                 2. Fond 137 409,93 kr  

                 3. Utgifter   

Ny högtalare                   2 498kr                                                                                                
Musik på torget              52 000kr                                                                                
Vindskydd/grillplats       47 435kr 

 

                 4. Budgeterade utgifter  

Torget 5 000kr                                                                                                                            
Lisa Sandell tar kontakt med Park och Anläggning angående gräsklippning på torget 
inför alla evenemang 

 

                 5. Kommande intäkter: Medlemsavgifter, fortfarande 34 st som ej har betalat 

 

                 6. Sponsring klar. Har frågat Egon om sponsring av 1 000 kr till vinster. Inväntar besked 

 

                 7. Droppbox. Tar upp det vid ett senare tillfälle 

 

 



 

       

 

      7.        Dämmen 

                  1. Redovisning av status. Allt flyter på, vi behöver kolla upp lite saker som t ex 

• bilen som brandkåren har på Dämmen 

• efterfråga offert på markarbete övergång 

• borden, Mats ser efter offert 

• en lekställning som verkar intressant, men måste kontrollera vilken sand som 
behövs som underlag 

• beställa färg till asfaltsmålning och den halva basketplanen 

• Carina får i uppdrag att beställa en flyttbar basketkorg 
 
 

2. Skickat en förfrågan till kommunen angående vindskyddet/grillplatsen om det behövs 
bygglov för uppsättning. Inväntar svar 

 
 
3. Provar på beer och boule på Dämmen.                             

För de som vill testa träffas vi fredag 22 05 27 kl 18.30 
 

       8.         Medlemmar 

                    1. Antal medlemmar vuxna 368 st (6 nya 2022) 

                    2. Antal medlemmar barn   98 st 

                    3. Antal medlemmar totalt 466 st 

                    4. Medlemsvärvning: Carina kontaktar kommunen angående lista med namn på 
nyinflyttade 

                    5. Betalning av medlemsavgift, 34 st som fortfarande ej betalat 

 

9.         Övriga frågor 

 

            1.    Beslutade att flytta kickoffen till Råsvik och i samband med denna städdag. Ändrat 
datum till 22 06 15 kl 18.00 

2. Skördefest namnbyte. Vi behåller namnet men ändrar inriktning till bygdens smaker. 
Behöver sätta ihop arbetsgrupper 

3. Information om musikkvällar och bemanning 

• Fordonsgruppen klar 

• Vi ska träffas och strukturera upp lagret. Samt beställa de varor som behövs inför 
evenemangen 

• Carina beställer 1 extra kortläsare till izettle 



• Polistillstånd inskickat 
 

4. Information från och till Annica. Anneli pratat med Annica angående lite vi funderat 
över t ex annonskostnader turistbroschyren + några andra reklamkostnader. Även 
meddelat vilka reklamannonser vi ej vill ha 

 
5. Föreningens hemsida. Carola och Carina fortsätter med information till nyinflyttade 
 
6. Gärdesgård på torget. Bestämt att byta ut den befintliga gärdesgården och göra en ny. 
 Onsdag 22 06 01 kl 18.00 samlas de som kan vara behjälpliga 
 
7. Informationstavlan ”välkommen till kristdala”, eventuellt flytta denna till en bättre 

plats. Vi får fundera på detta 
 
 

        10.       Sociala medier. Ha fortsatt uppsikt på detta och ta bort det som inte hör hemma där 

 

        11.        Arbetsgrupp deltagare för skördefesten. Svårt att veta vilken typ av arbetsgrupp som  

                      behövs. Ta upp detta med Annica 

 

        12.         Erbjudande att ordna BIO på torget i sommar beslut. 

                       Inget beslut togs, Anna-Lena skall ta kontakt med Matilda på kommunen 

 

        13.         Nytt möte för musikkvällarna. Beslutade att ha ett avstämningsmöte 22 06 27 kl 19.00  

                       på torget eller i föreningslokalen. Skall meddela Annica att vi önskar att hon deltar 

 

        14.          Nästa möte 22 06 15 kl 18.00 i Råsvik 

 

         15.         Mötet avslutas 

 

         Kristdala 2022 05 23 

 

         Vid protokollet   Justerare 

 

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

         Anneli Frank Thunberg                                                       Magnus Hultgren 

                



  

 

 

   

 

 

               

 

 

                   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

  

 

         

 

      

      



      

      

 

      

    

  


