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Föreningen hade vid årsskiftet 2020/21 sammanlagt 814 medlemmar (921 föregående år), varav 581
(648) huvudmedlemmar, 198 (238 familjemedlemmar) och 35 ständiga medlemmar.
Årsavgiften var under året 2020: 175: - för medlem, 25: - för varje familjemedlem, 3000: - för
ständigt medlemskap.
Ekonomi: Föreningens räkenskaper framgår av särskild redovisning.
Årsskriften 2020 – under redaktörskap av Peter Rosengren, med Disa Lundgren och Kerstin
Ingelmark som medredaktörer – omfattade 144 sidor och innehöll Ordförandes förord, 11 artiklar
av olika skribenter, författarpresentationer, presentation av Föreningens styrelse, Föreningens
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019, samt ett antal annonser, flera i flerfärgstryck.
Årsboken var rikt illustrerad med både svartvita bilder och färgbilder.
Annonsackvisitörer var Ingvar Lövkvist och Greger Hulthén.
Styrelsen tackar alla, som på olika sätt bidragit till årsskriften.

Årsmötet: På grund av den rådande Corona-epidemin kunde årsmötet år 2020 inte avhållas före
mars månads utgång, som stipuleras i Föreningens stadga, utan fick skjutas fram till hösten, när
hälsoläget var stabilare. Årsmötet hölls den 8 september i Östermalmskyrkan och fick enligt rådande
restriktioner genomföras med begränsat antal deltagare och efter anmälan till Ordförande. Den
sedvanliga musikunderhållningen, föredraget och det avslutande gemensamma samkvämet med kaffe
och smörgås måste däremot utgå. I årsmötet deltog 27 personer, vilket under rådande omständigheter
får anses vara tillfredsställande.
Styrelsearbetet: På grund av Corona-pandemin har endast tre protokollsförda sammanträden kunnat
genomföras under verksamhetsåret, inklusive det konstituerande sammanträdet i samband med
årsmötet 8 september 2020. Vid sammanträdet 20 januari deltog Valberedningens ordförande Eva
Mårtensson. Därutöver har delar av styrelsen varit samlade för utskick av Föreningens årsbok och
vårprogram samt brev till medlemmarna med hälsningar och lägesrapporter. Frekventa kontakter har
hållits via mail, sms och telefon, särskilt mellan styrelsens funktionärer.
Styrelsen påminner om Föreningens hemsida, som ständigt uppdateras med information om
Föreningens aktiviteter. Liksom tidigare år har Styrelsens ledamöter varit indelade i sex
arbetsgrupper men ansvar för olika verksamhetsområden:
Resor och utflykter
Föreningens programverksamhet
Årsboken

Föreningens hemsida
Medlemmar och böcker
Yttrande och Remisser

Stadgearbete: Den nya stadgan för Föreningen Gamla Christianstad, vilken sändes ut till
medlemmarna med årsboksutskicket i november 2018, antogs en första gång vid årsmötet i mars
2019, varefter förslaget förelades årsmötet 2020 för slutgiltigt beslut. Årsmötet 2020 beslutade anta
förslaget som gällande stadga för Föreningen Gamla Christianstad.
Programverksamhet: Endast ett av vårens planerade program kunde genomföras:
Onsdagen 12 februari: Disa Lundgren berättade och visade bilder inför ett fullsatt aula över
ämnet Starka kvinnor i Kristianstad: Anna Lundkvist och Hulda Hansson.
Övriga program under våren fick ställas in. På grund av Corona-pandemin och det osäkra läget beslöt
styrelsen att inte heller arrangera några program under hösten 2020.
Yttrande över remisser och andra skrivelser: Följande remisser från Kristianstads kommun har
Föreningen Gamla Christianstad avgett yttrande över under verksamhetsåret 2020:
Ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad
Detaljplan Sommarlust 11
Detaljplan för Östra Kasern 3
Detaljplan för Lasarettet 5, Östermalms Park
Detaljplan för Bangårdsområdet 4:47
I gruppen som skriver Föreningens förslag till remissvar ingår ordförande Barbro Mellander, vice
ordförande Ingvar Lövkvist och Hans Eliasson.
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