
Kristdala Samhällsförening 
Protokoll vid styrelsemöte 

 
 

Tid 22 08 29 kl 19.00-20.30 

              

Plats Föreningslokalen Torggatan 3 
 
 
Närvarande Mats Ström, Carina Freij Nolin, AnnaLena Johansson, Lisa Sandell, Susanne  
                       Gustafsson, Roger Svensson, Magnus Hultgren, Tony Nilsson, Ingrid Thornberg, Katharina 

Hultgren, Tommy Poopuu och Anneli Frank Thunberg 

 

 

1 Mötets öppnande 
   Mats hälsade välkommen och öppnade mötet 
 
 

2 Val av justerare 
    Tony Nilsson valdes att justera protokollet 
 
 

3 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
     Föregående protokoll godkändes 
 
 

4 Godkännande av dagordning 
     Dagordningen godkändes 
 
 

5 Projekt och aktuella beslut 
 
    Rapport & feedback från genomförda aktiviteter 
 
    Fordonskvällar 
     
    Servering & korv 
     

• Positivt: allt fungerat bra, bra bemanning samt den nya extra grillen ett stort lyft. 

• Förbättring: skulle behövas någon form av solskydd, nya polletter där det bara står ”tack för 
hjälpen”, införskaffa en extra iZettle och surfplatta med simkort (ev har Tony en som kanske 
funkar). Kyl till läsken, undersöka vad som finns och kostnad. 

      
     Fordon 
      

•  Positivt: mycket fordon, tillgången till skolgården. I det stora hela har det varit mycket positivt. 

•  Förbättring: man saknade 50/50 lotterna, behöver vara minst 4 personal vid insläpp av bilar. 
       Eventuellt strunta i all information om bilarna vid anmälan. Ge bättre plats åt motorcyklar  
       eventuellt vid muren eller skolgården. Röstning + 1 korglott = 20 kronor. 
 
 



      Elgrupp 
 

•  Positivt: bra bemanning, fungerat bra. 

•  Förbättring: behöver införskaffas borrmaskin samt elkabelskydd. 
 
 

Popcorn 
 

•   Positivt: stor efterfrågan, bra bemanning. 

•   Förbättring: försöka få ner kostnaden, testa andra sorter samt vara 3 personal varav 1 säljer 
  lotter. 
 

 
       Scen & Band 
 

•   Positivt: bra band, både band och publik nöjda och positiva. 

•   Förbättring: börja spela 18.30, förkorta pausen. Om möjligt erbjuda övernattning. Bokning 
  redan i december. Flytta gazebodelarna vid spelning bakom så att de inte syns. 
 

       
       Gemensamt 
 

•   Positivt: väldigt mycket folk, blev en succé. 

•   Förbättring: en kärra där man kan frakta tält, bord m m, ta tillvara all gratisreklam samt  
  informera om oss i samhällsföreningen för att få mer folk i arbetsgrupperna. 
 

  
 Ekonomiskt utfall 
 
 1:a kvällen -10 357kr +17 567kr 
 2:a kvällen -  8 894kr +23 735kr 
      3:e kvällen -  4 970kr +21 886kr 
 4:e kvällen -  4 820kr +19 387kr 
 
 Sammantaget med alla inköp -45 353kr +82 576kr 
 
 

6 Ekonomi och budget  
 

1 Konto:   438 463,07 kr 
2 Fond:   150 217,05kr  (inköpsvärde 103 000 kr)            

                           
3 Utgifter:  Övergång samt klippning av Dämmen (Håkan) 
   

 
4 Budgeterade      

utgifter:               Torget 5 000 kr  
 

5 Kommande intäkter:    
 

   
 
 



    

7    Dämmen  
 

1 Redovisning av projekt 
Discgolfbanan, alla korgar uppe 9+1, varav 1 ej spelklar (ev flyttas). Fick ändra spellayouten då vi 
inte kunde få tillgång till extra spelyta. Markeringar vid utslagsplatser(vitmålade pålar) samt 
tillfälliga hålkort 1-3 uppsatta.  
Blir inte klart i år, då det måste byggas teepads m m. 
Väntar på röjning av Gröna gruppen (Oskarshamns kommun) vid övergångar som också skall 
byggas. 
Stora övergången mellan Dämmen och Pulkabacken klar. Till nästa år behövs hjälp av frivilliga. 
 

2 Planering inför arbetsdag 3 september kl 08.00. 
Köra ner materialet på torsdagen. Ringer in folk som anmält intresse att hjälpa till. 
 

3 Förtäring 
Carina gör smörgåstårta, Anneli bakar något. Kaffe och dricka från lagret. (Dagen) 
Grillinvigning med korv/bröd samt bouleturnering. (Kvällen) 
Samhällsföreningen bjuder på korv. 
 

 

8   Medlemmar 
        

1 Medlemmar vuxna: 368 st 
 

2 Medlemmar barn:   98 st 
 

3 Medlemmar totalt:  466 st 
 
 
 
 

9    Övriga frågor 
 
 

1 Förfrågan om Yin Yoga i föreningslokalen. Göra detta till en samhällsföreningsaktivitet. 
 

2 Skördefesten 8 oktober Ingrid informerar 
 

• svårt att få tag i försäljare 14 säkra. Ingrid tar kontakt för eventuellt några fler. 

• clownen Mike klar som barnunderhållning 

• väntar svar från 5:an och 6:an angående kaffeservering och försäljning av kroppkakor. 

• Carina skickar in ansökan om polistillstånd. 

• Reklam Affischer 100st, sociala medier samt Attraktiva. 

• Kolla budget 

• Sponsring 19.500kr (guld, silver och brons) 
 

3 Information politikerträff och möte med Kaj (Oskarshamns Kommun) 
 

• Mats var på politikerträffen där man som vanligt i valtider lovade vitt och brett. 

• Mats haft möte med Kaj angående gräsklippning samt hembygdspark. Inväntar besked. 
 

 



      4 Information om ny gräsklippare. 
Lämnat in offert till Oskarshamns Kommun på 40 000kr om en liten traktorgräsklippare med släp 
samt en röjsåg(trimmer). Detta skall användas på Dämmen (discgolfbanan + andra ytor). 

 
 

5 Komplettering så att årsmötesprotokollet godkänns av Swedbank 
Lämnat över till Kerstin Johnson för komplettering. 
 

 
6 Förslag att PRO lägger stenmjöl på boulebanan om samhällsföreningen betalar stenmjölet. 

Inväntar beslut från PRO. 
 
 

7 Övriga frågor 
 

• Fått förfrågningar om golv till innebandyrinken på Dämmen. Bandyklubborna förstörs mot asfalten. 
Vi kollar upp vad ett sådant kan kosta. 
 

• Vad det gäller skördefesten, är det kanske dags att tänka om till nästa år. Ifall vi ska fortsätta, 
väldigt mycket jobb, mycket skördefester runt om. Eventuellt något annat evenemang?? 

 

• Förslag från Tommy Poopuu om fordonsloppis på Dämmen (fordon, bildelar, moped och mc). 
Detta är en idé han tror mycket på då det inte finns så mycket sådant i den här delen av Småland. 
Han har pratat med IF Ariel, avvaktar deras möte. Tommy kollar upp detta. 
 

. 
 

10  Nya möten 

 
 

• Nästa styrelsemöte 19/9 kl 18.30 i föreningslokalen 
 

 

  

11  Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
 
Kristdala 2022 08 29 
 
Vid protokollet      Justerare 
 
 
 
……………………………………………………  ………………………………………………………. 
Anneli Frank Thunberg     Tony Nilsson 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


