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Föreningen hade vid årsskiftet 2019/20 sammanlagt 921 medlemmar (900 föregående år), varav 648 
huvudmedlemmar, 238 familjemedlemmar och 35 ständiga medlemmar.

Årsavgiften var under året 2019 oförändrad: 125:- för medlem, 10:- för varje familjemedlem, 
3000:-  för ständigt medlemskap.

Ekonomi: Föreningens räkenskaper framgår av särskild redovisning, som delas ut och presenteras 
vid årsmötet.

Årsskriften 2019 – under redaktörskap av Peter Rosenkvist, med Disa Lundgren som medredaktör –
omfattade 176 sidor och innehöll Ordförandes förord, 12 artiklar av olika skribenter, författar-
presentationer, presentation av Föreningens styrelse, Föreningens Verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2018, 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 varmt alla som på olika sätt bidragit till årsskriften 2019. 

Styrelsearbetet: Styrelsen har under året 2019 haft 7 prokollsförda sammanträden, inklusive det 
konstituerande sammanträdet i anslutning till årsmötet 19 mars, och har därutöver varit samlad för 
utskick av höst- och vårprogrammen. Frekventa kontakter har hållits via mail, sms och telefon. 
Styrelsen vill gärna påminna om Föreningens hemsida, som ständigt uppdateras med information 
om Föreningens aktiviteter. 



2.

Liksom tidigare år har Styrelsens ledamöter varit indelade i sex arbetsgrupper men ansvar för olika 
verksamhetsområden: 

     Resor och utflykter      Föreningens hemsida
     Föreningens programverksamhet      Medlemmar och böcker
     Årsboken      Yttrande och Remisser

Stadgearbete: Under verksamhetsåret 2019 arbetade styrelsen vidare med förslag till nya stadgar för
Föreningen Gamla Christianstad, vilka sändes ut till medlemmarna med årsboksutskicket i november
2019, antogs en första gång vid årsmötet i mars 2019 varefter förslaget föreläggs årsmötet 2020 för 
slutgiltigt beslut.

Föreningens ekonomi: Gamla Christianstads tidigare starka ekonomi har under senare år urholkats, 
främst beroende på starkt ökade porto- och tryckkostnader, och styrelsen såg sig nödsakad att 
förelägga årsmötet 2019 ett förslag om höjning av medlemsavgiften från 125:-/år till 175: -/år och 
medlem samt för familjemedlem från 10: -/år till 25:-/år. Årsmötet beslutade i enlighet med 
Styrelsens förslag. De nya medlemsavgifterna börjar gälla från och med år 2020.

Programverksamhet: Föreningens program under år 2019 har som alltid väckt medlemmarnas 
intresse, och de flesta arrangemang har varit fullbokade, ofta med kölistor:

   Tisdag 29 januari: ”Vi minns vårt Sommarlust” – studiebesök i numer nerlagda Sommarlust

   Tisdag 19 mars: Årsmöte i Östermalmskyrkan, med musikunderhållning av Wendes Artilleri 
Regementes Music Corps följt av föredrag av Marika Reuterswärd om Skulpturstaden 
Kristianstad  

   Torsdag 25 april: Besök på Järnvägsmuseet

   Torsdag 23 maj: Dåtid – nutid – framtid – bussrundtur i vår kommun

   Lördag 7 september: Föreningen deltar med Bokbord på Kristianstads Bokfestival

   Måndag 9 september: Studiebesök i Tivoliparken och Fornstugan

   Tisdag 15 oktober: Kristianstadstrakten i bilder – Kerstin Ingelmark från Museets Bildarkiv

   Onsdag 20 november: Ål och Ålafiskets kulturarv – föredrag med bilder av Maria Blombärg

  

Yttrande över remisser och andra skrivelser: Inga remisser har inkommit under året.

Kristianstad i februari, 2020

Barbro Mellander                                     Disa Lundgren
Ordförande                                               Sekreterare 

      


