
 

 

MÖTESPROTOKOLL 

Föreningen Krafttagets årsmöte den 2 mars 2011 

I föreningslokalen, på gaveln  av räddningstjänsten 

Vid årsmötet närvarade 21 personer, inklusive alla från styrelsen (utom avgående kassören Gunilla 
Sjökvist) det vill säga; Johan Birath, Klas Johansson, Gunilla Kindberg, Kristina Viktorsson, Sonia 
Södergren  och Inge Strand. 

§ 1 Mötets öppnande 
Johan Birath förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för årsmötet valdes Johan Birath, och till mötets sekreterare valdes Klas Johansson 

§ 3 Godkännande av kallelse och dagordning 
Kallelse till årsmötet har skett genom utskick till medlemmarna, annons i Boxholmsbladet, annonsering 
på hemsidan, samt så har årsmötet framgått på Internet under "på gång" (framgår t.ex. via evenemang 
på kommunens hemsida). Kallelsen och dagordningen godkändes. 

§ 4 Val av justeringspersoner 
Till att justera mötesprotokollet valdes Göran Karlsson och Doris Blom. 

§ 5 Godkännande av verksamhetsberättelse, samt resultat och balansräkning 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom i grova drag av ordföranden. Den hade också gått ut till 
medlemmarna i förväg.  Den såg ut så här: 

• BOK:s och Föreningen Krafttagets Söndagsturer avslutades den 14 mars vid torpruinen Viken på västra 
sidan om sjön Trehörningen. Starten var den 29 november 2009. Det blev en väldigt lyckad säsong, men 
samtidigt besvärlig på många sätt, detta på grund av den snörika vintern. Berättare under säsongen var: 
Eije Fasth, Hans Carlander, Stefan Kindberg, Lennart Johansson/Sångarbröderna, Johan Birath (2 ggr), 
Regina Örup, Birgit Eriksson, Jan Hallgren, Magnus Johansson, Patric Hallén, Konny Hörberg, Sten 
Nordqvist, Bertil Karlsson och Birgitta Palmqvist.  

• Den 24 maj genomfördes en kvällsvandring för medlemmar i Boxholms OK och Krafttaget och platsen 
var ett område vid Slästorp, Pålsbo och Dörhult. Tretton personer var det som gav sig i väg på rundan. 
Tyvärr var vädret inte jättebra, tidvis föll en del regn. Dessutom hade skogsmaskiner gjort en del av 
sträckan ganska så geggig vilket var lite synd. Men annars fick vi en trevlig kväll i den vackra grönskande 
naturen, och Siv Björk Friedmann berättade för oss om Pålsbo äng. Det satte extra krydda på 
kvällsvandringen.  

• Medlemmar i såväl Krafttaget som hos Boxholms OK inbjöds att lördagen den 5 juni följa med till 
gammelbyn Hultet, beläget mellan Tranås och Sommen. Det var en vacker lördag, men endast tre 
personer från BOK/Krafttaget dök upp. Synd, och förvånande att inte fler passade på att besöka Hultet, 
och vi kom att få en trevlig guidad tur i kulturreservatet.  

• Det var år 1968 som Boxholms OK tillsammans med Ekeby Hembygdsförening började med att markera 
torpruiner i Ekeby socken. Sedan dess har 106 objekt markerats, och sedan 1999 har Föreningen 
Krafttaget varit medarrangör. Förutom torpruiner har backstugor, en skola, en fabrik och en del andra 
bostäder markerats. 2010 års torpmarkering ägde rum i den södra delen av Ekeby socken. Datumet var 
den 19 maj, och det var en skön och behaglig onsdagskväll. Trots det utmärkta “torpmarkeringsvädret” 
var det endast 22 personer som närvarade på utmärkningen. Förvånande lite, det är ju alltid trevligt att 
komma ut i naturen, och Gunilla Kindberg gav en “historielektion" då hon berättade fakta om de två 
backstugorna som markerades.  
Lilla Vindgölskarr  
I Ekeby sockens sydvästra hörn har vi tidigare aldrig markerat nâgonting, men den skadan åtgärdades 
denna dag då Lilla Vindgölskarr fick en minnesskylt. Detta var en backstuga som låg nära den nuvarande 
centralvägen, och spår efter bebyggelse finns, även om det är svårt att avgöra den exakta stugans 
placering. Stugan finns redovisad på häradskartan och man kan följa den i kyrkböckerna, i varje fall fram 
till 1890 då det står att den brunnit.  
Stenfãllan  
Då Lilla Vindgölskärr fått stolpen med skylten fastgjuten satte vi oss i bilarna för att bege oss till 
Stenfällan. Det var en stuga som låg i hagen mellan Tolhemsbron och Jansbo. Den stugan finns det 
väldigt tydliga spår efter. I hagen syns en liten kulle, och det är resten efter spismuren. Den sista som 
bodde i Stenfällan lämnade stugan 1887  



Torputmärkningen avslutades som vanligt med en fika i gröngräset, medan vi pratade och trivdes. Aldrig 
annars smakar ju kaffe så bra som i naturen.  
Nämnas kan att skyltarna som sattes upp såg lite annorlunda ut jämfört med tidigare. De var nu svarta 
med vit text. Enligt uppgift ska dessa skyltar hålla bättre än de gamla, och dessutom är de billigare.  

• Klubbens hemsida; www.krafttaget.com är fortsatt populär och har många besökare varje dag. En del nytt 
material läggs in lite då och då, och det är populärt att gå in och kola på referat och bilder från 
söndagsturerna. 

• Även under 2010 hade vi vid några tillfällen Öppet hus i föreningslokalen. Det brukar tyvärr inte komma 
så många besökare, samtidigt är det viktigt att vi syns.  

• Två kulturarvsdagar har genomförts i Östergötland under året och där Krafttaget varit representerat. Den 
första ägde rum i Boxholm, det var den 22 april. Föreningen Krafttaget var där en punkt i programmet, 
Klas Johansson förevisade Krafttagets hemsida och pratade om vår verksamhet. Flera från Krafttaget 
närvarade. Även den 22 november var det en kulturarvsdag, då i Linköping. Den besöktes av Klas 
Johansson och Ann-Sofie Johansson. Dessutom närvarade Leif Svensson, han representerade Boxholms 
kultur- och turismnämnd.  

• Vandring och korvgrillning stod på programmet den 25 augusti, Sandbacken i Linneberg var platsen. 
Detta var en aktivitet som Boxholms OK ordnade, men där Krafttaget fick hänga på. Vi började med en 
alldeles lagom skogsvandring som utgick från Sandbacken. Vi såg de märkliga stenstolparna öster om 
Smedstorp, samt de ståtliga tallarna i gammelskogen. Tillbaka vid Sandbacken hade Lennart grillen tänd, 
så vi slog oss ner i trädgården och pratade, mumsade på korv, fikade och trivdes. Totalt åtta personer var 
vi. Korven hade räckt till fler...  

• Krafttaget har svarat för öppnande för de som vill besöka föreningsarkivet, eller ta en titt i våra samlingar.  

• Söndagen den 14 november var det dags för höstvandring, som vanligt tillsammans med Boxholms OK. 
Denna gången leddes den av Anders Molin i Tranås. Vi samlades vid Hätte och därifrån gick vi en drygt 9 
kilometer lång runda. Vi tog det dock lugnt och njöt av naturen och den vackra utsikten vi serverades. 
Snön som fallit tidigare hade smällt bort och vädret var perfekt. Ett väl valt datum! Totalt var det åtta 
vandrare som fick en mycket trevlig söndagsförmiddag.  

• Söndagen den 28 november rullade en ny säsong med söndagsturer igång, då brann elden strax söder om 
Södra Kvisslehult. Hans Carlander stod för berättandet vid premiären. Trots att det bara var november låg 
snön djup i skogen, och det snöade ymnigt vid söndagsturspremiären, men trots detta kom 28 personer 
och lyssnade på Carlander. Publiken har sedan ökat söndag efter söndag, det blev en ny succésäsong. 
Berättare efter Hans Carlander och under år 2010 har följande personer varit: Klas Johansson, Siv Björk 
Friedmann, Lisbeth Gustafsson och Ann-Sofie Johansson.  

 
Verksamhetsrapporten godkändes. 

§ 6 Godkännande av resultat och balansräkning 

Resultat- och balansräkningen lästes upp och godkändes. De ser ut på följande vis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7 Godkännande av revisorns berättelse angående styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret. 

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. Den ser ut som nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning 



§ 8 Val 

• Till styrelsens ordförande valdes Johan Birath (omval) 

• Tre stycken styrelseledamöter stod på tur att väljas. Det blev omval på ledamöterna Sonia 

Södergren och Inge Strand. Kassören Gunilla Sjökvist hade avsagt sig omval. Det blev därför 

nyval på Gunnar Kindberg som därmed går in i styrelsen och åtar sig arbetet som kassör (Klas 

Johansson, Gunilla Kindberg och Kristina Viktorsson valdes på två år 2010) 

• Omval på samtliga revisorer. Till ordinarie revisor valdes Pär-Olov Tureson, och till 

revisorsuppleant Roger Karlsson. Till intern revisor valdes Christina Bratz. 

• Valberedningen omvaldes, det vill säga Leif Svensson, Mia Nydahl och Bo Garpevik. Den 

sammankallande valdes på två år 2010. Därmed väljs Bo Garpevik nästa gång 2012. 

 

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens under den tid revisionen avser. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 10 Förslag till verksamhet 2010. 

Sekreteraren har satt ihop ett förslag på verksamhetsplan vilket lästes upp och godkändes. Det ser ut 

på följande sätt: 

• Söndagsturerna säsongen 2010-2011 pågår och avslutas den 6 mars 

• En torpmärkning ska som vanligt genomföras tillsammans med Ekeby Hembygdsförening och Boxholms 
Orienteringsklubb i vår. Datumet blir onsdagen den 25 maj. Vårt förslag är att soldattorp nummer 58, 
beläget under Södra Fjättmunna, samt Björklund ett torp också under Södra Fjättmunna markeras. 

• Föreningen är också välkommen till vissa av Orienteringsklubbens aktiviteter. Antagligen blir det en, eller 
två kvällsutflykter/vandringar under våren. På hösten blir det en längre vandring. Den brukar 
genomföras en lördag eller söndag i början av november. 

• Vintern 2011-2012 återkommer säkerligen söndagsturerna som vi ju arrangerar tillsammans med 
Boxholms OK. Förslag på berättare är välkommet! 

• Öppet Hus i föreningslokalen kan komma att genomföras även i år. 

• Hemsidan ska fortsätta att utvecklas ; www.krafttaget.com.  Vi hoppas också det dyker upp nya saker 
som går att göra tillgängligt för alla. Hemsidan är säkerligen det medium som gör namnet Krafttaget 
mest känt. 

• Vi öppnar till sådana som vill in i föreningsarkivet eller ta en titt i våra samlingar. 

• Någon studiecirkel eller annan liknande verksamhet var det länge sedan vi genomförde, finns det kraft 
och intresse för att driva en sådan så kanske det kan bli av under året. 

• Föreningen Krafttaget ska representeras vid årets kulturarvsdagar i Östergötland. 

• Föreningen Krafttaget ska ha ett lag som deltager i Boxholmsmästerskapet i frågesport. 

 

§ 11 

Övriga frågor. 

Lennart Johansson föreslog att Krafttaget bjuder besökarna på korv vid säsongens avslutande 
söndagstur som äger rum vid Bruksmuseet. Deltagarna på årsmötet biföll förslaget. 

Under året har "Dödboken 1901-2009" köpts in till föreningen. Det diskuterades andra inköp, utan att 
något konkret förslag kom fram. 

Föreningen Krafttaget ställer upp med ett lag vid Boxholmsmästerskapet i frågesport. Klas Johansson, 
Ann-Sofie Johansson och Clas-Göran Ohlson kommer att bilda Krafttagets lag. Mötet godkände att 
Krafttaget betalar startavgiften som är 400 kronor. 

Klas Johansson gjorde de närvarande uppmärksamma på att Föreningen Krafttaget varit omskrivna i 
tidningen Länstidningen vid två tillfällen. Dels skrevs det när Söndagsturerna startade upp, samt så har 
hemsidan uppmärksammats i en artikel. Framförallt för nya inlagda bilder. Artiklarna kunde studeras 
under mötet. 

§ 12 Mötets avslutande. 
Johan Birath förklarade mötet avslutat. 
 
 
 



Efter mötet dracks det kaffe. Därefter var det dags för ett litet föredrag av Ann-Sofie Johansson. Ann-
Sofie pratade språkhistoria , och det var ett väldigt intressant och lärorikt föredrag som säkert skapade 
mycket tankverksamhet. Vi fick veta mycket om vårt svenska språk, ett språk som kanske egentligen 
bara är en dialekt… 
 
Ett bildkollage från söndagsturerna kunde studeras i samband med årsmötet. Tre A3-papper fyllda med 
bilder hade Klas satt upp på väggen. 

 
 

 

 


