
 

 

MÖTESPROTOKOLL 
Föreningen Krafttagets årsmöte den 29 februari 2012 

I föreningslokalen, på gaveln  av räddningstjänsten 

Vid årsmötet närvarade 13 personer. Dessa var: Johan Birath, Klas Johansson, Ulla-Brith Johansson, 
Curt Eriksson, Tore Nilsson, Sonia Södergren, Kristina Viktorsson, Gunnar Kindberg, Inge Strand, Maud 
Anell, Håkan Larsson, Göran Karlsson och Doris Blom. 

§ 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, annonsering på hemsidan, samt 
affischering vid Parketten, Konsum och ICA/Swedbank. Kallelsen och dagordningen godkändes. 

§ 4 Val av justeringspersoner 
Till att justera mötesprotokollet valdes Håkan Larsson och Ulla-Brith Johansson. 

§ 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: 

• År 2011 inleddes givetvis med Söndagsturer. Säsongen hade startat upp redan den 28 november 
2010 och de pågick under vintermånaderna, utan uppehåll en endaste söndag, fram till den 6 
mars. Den snöiga och kalla vintern gjorde Söndagsturerna tidvis svårarrangerade, men de kunde 
ändå genomföras i stort sett exakt som planerat. Berättare under 2011 var Johan Birath, Sören 
Bremer, Marianne Holmbom, Anders Vikström, Titus Johansson, Bengt o Lena Sjöberg, Jan 
Jonsson, Elisabeth Nilsson och Per-Olov Ruberth.  

• En kvällsvandring på våren bukar kunna locka hyfsat med deltagare, och BOK:s och Krafttagets 
inbjudan till vandringen vid Saxabäcken, Horkoneliden och Gökshult fick många att snöra på 
sig kängor eller gympaskor. Vandringen utgick från Saxabäcken och 28 personer gav sig iväg på 
den cirka 5,5 kilometer långa vandringen. Vandringen arrangerades alltså tillsammans med 
Boxholms Orienteringsklubb, men en annon i Corren lockade en hel del vandrare som inte 
tillhörde BOK eller Krafttaget till Saxabäcken. 

• Föreningen Krafttaget var representerat vid Boxholmsmästerskapet i frågesport som avgjordes 
på Parketten den 12 mars. Laget bestod av Klas Johansson, Ann-Sofie Johansson och Claes-
Göran Olson. Placeringen blev en hedervärd elfteplats bland trettiofem deltagande tremannlag. 

• Föreningen Krafttaget arrangerar torpmärkningar i Ekeby socken, detta tillsammans med 
Boxholms OK och Ekeby Hembygdsförening. Krafttaget har varit medarrangör sedan 1999. 
2011 års torpmärkning ägde rum - som brukligt är - en onsdagskväll i slutet av maj. Datumet var 
den 24:e, och denna gången skedde utmärkningen i de norra delarna av Ekeby socken. 
Traditionen är ju sådan att utmärkningen i regel växlar mellan de norra respektive södra delarna. 
På Södra Fjättmunnas ägor fanns två torp som lite förvånande inte har markerats tidigare. 
Torpmärkningarna har ju ändå pågått sedan 1968, och årets objekt som markerades kom att bli 
nummer 107 och 108. Båda torpen som i år försågs med minnestavlor är redovisade som 
torpruiner på orienteringskartor, det är på kartan Hageby från 1985 och "Oxhultet" från 2003.  

Björklund 
Lennart Johansson hälsade de närvarande välkomna till torpmärkningen, och publiken uppgick 
till cirka ett 30-tal. Lennarts välkomnande skedde vid torpruinen Björklund som var det första 
torpet som markerades, och av detta torp finns det inte mycket spår kvar av, men växtligheten 
vid platsen avslöjar att det ändå funnits ”något” just där. Om Björklund fick de närvarande veta 
att det var nybygge 1826, och att den sista som bodde i torpet; änkan Johanna Wilhelmina 
Carlsdotter, flyttade 1909. Hon hade då bott i Björklund i 47 år, förutom två år då hon bodde på 
en annan plats. Stugan lär ha plockats ner en tid efter att Johanna flyttat, och sedan byggdes den 
upp på en annan plats. Och idag finns ju ett Björklund utefter den gamla Hagebyvägen. 

 

 



Soldattorp nummer 58, Brunbo 
När minnestavlan med stolpe gjutits fast vid Björklund förflyttade alla till Soldattorp nummer 
58, även detta alltså under Södra Fjättmunna. Torpet har också kallats för Brunatorpet eller 
Brunbo. Egentligen ligger torpen bara knappa 400 meter från varandra, men skogen står idag tät 
mellan Björklund och grenadjärtorpet, detta trots att det var öppen ängsmark mellan torpen för 
bara 25 år sedan. Men på grund av den grantäta skogen skedde förflyttningen med bil. Vid 
torpet Rosendal parkerades bilarna, och därifrån företogs en kort promenad in i den lummiga 
skogen. Skogen öppnade sig efter en liten stund och en härlig glänta uppenbarade sig. I andra 
änden av gläntan växte syrenbuskar och där fanns tydliga spår efter torparverksamhet. Högen 
efter spismuren syntes tydligt, och där fanns också rester efter tegel. Spåren efter Grenadjärtorp 
58 under Södra Fjättmunna var verkligen tydliga! Däremot var det svårt att med kyrkböckernas 
hjälp avgöra när den sist boende lämnade torpet. Gunilla Kindberg menade att det byggdes ett 
nytt grenadjärtorp på en annan plats kring 1910. Sedan har andra arrenderat det gamla 
grenadjärtorpet, men allt är väldigt rörigt, och det är svårt att avgöra när den sista som bodde i 
stugan flyttade därifrån, och därför fick inte skylten ett sådant årtal. Enligt en obekräftad uppgift 
revs dock det gamla soldattorpet 1945. 
Det blev som vanligt en trivsam torpmärkningskväll, även om vädret kunde varit bättre. Blåsten 
var inget kul, men det regnade ju i alla fall inte. För att ta del av allt som har torpmarkerats kan 
man gå in på www.krafttaget.com och klicka på "torpmärkningar". 

• 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 kolla på referat och 
bilder från söndagsturerna.  

• Två kulturarvsdagar har genomförts i Östergötland under året och Krafttaget har varit 
representerat vid en av dessa, nämligen i Norrköping den 14 april. Det var Klas Johansson och 
Ann-Sofie som deltog. Deltog gjorde också krafttagetmedlemmen Leif Svensson, även om det 
inte stod Föreningen Krafttaget på hans namnlapp.  

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

• Skogen norr om Ekeby kyrka blev platsen för Boxholms OK:s och Krafttagets höstvandring, 
datumet var den 5 november. Tolv vandrare fick en riktigt skön dag i skogen. Vädret var 
visserligen mulet, men temperaturen behaglig och vinden märktes inte alls. Bättre 
vandringsförhållanden är svårt att tänka sig, och de som deltog gillade att vandra i dessa, för de 
flesta, ganska så obekanta skogar. 

• Den 27 november rullade en ny säsong med Söndagsturer igång och premierelden brann vid 
Liljeholmen. Där hade Jan och Helena Björnum berättaransvaret. Elden har brunnit ytterligare 
tre gånger under 2011 och berättare har Mikael Palm, Ingrid Norén och Anders Hylén / Eddy 
Rosenlöf varit. Så här långt har vintern varit grön vilket inneburit att det varit betydligt enklare 
att arrangera Söndagsturer jämfört med förra säsongen. Intresset så här långt har varit ungefär 
som tidigare år, det vill säga bra! 

 
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 Klas 

Johansson, Gunilla Kindberg och Kristina Viktorsson. (Gunnar Kindberg, Sonia Södergren och 
Inge Strand valdes på två år 2011)  

• Det blev 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 Bo Garpevik valdes på två år. Därmed väljs Bo Garpevik nästa gång 2014. 

 

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

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 10 Förslag till verksamhet 2012. 

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

på följande sätt: 

• Söndagsturerna säsongen 2011-2012 pågår och avslutas den 11 mars 
• En torpmärkning ska som vanligt genomföras tillsammans med Ekeby Hembygdsförening och 

Boxholms Orienteringsklubb i vår. Datumet blir onsdagen den 23 maj. Vårt förslag är att Lilla 
Svenstorp samt Nyhem förses med minnesskylar 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, och den brukar genomföras en lördag eller söndag i början av november. 

• Vintern 2012-2013 återkommer säkerligen söndagsturerna som vi ju arrangerar tillsammans 
med Boxholms OK. Förslag på berättare är välkommet! Öppet Hus i föreningslokalen kan 
komma att genomföras. Frivilliga att åta sig uppdraget är välkommet. Det gäller ju bara att vara 
närvarande i klubblokalen under några timmar. 

• 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. 

• Målet är att Föreningen Krafttaget ska representeras vid årets kulturarvsdagar i Östergötland. 
• Målet är att Föreningen Krafttaget ska ha ett lag som deltager i Boxholmsmästerskapet i 

frågesport. 
 

§ 11 Övriga frågor. 

Johan Birath uppmärksammade mötesdeltagarna på att Klas Johansson (ledare) och Gunilla Kindberg 
(medhjälpare) leder en kurs i släktforskning på biblioteket. Det är visserligen inte i Krafttagets namn, 
men viss uppmärksamhet får ju föreningen i och med detta. 

§ 12 Mötets avslutande. 
Johan Birath förklarade mötet avslutat. 
 
 
Efter mötet blev det fika. Kaffe eller te fanns att välja på, och till detta bjöd föreningen på källarfrallor 
från Konsum, färdigbredda, och med ostskiva och gurka alternativt ost och paprika. 
Därefter påkallade Klas Johansson på uppmärksamheten. Klas berättade om sitt släktforskande. Hur 
han har gått till väga och lite om hur man idag släktforskar. Men främst berättade han om vad han 
kommit fram till i släktforskandet. Bland förfäderna finns en del riktigt intressanta personer, förfäder 
som ”sticker ut”… Till sin hjälp hade han dator med stor bildskärm. Föreläsningen tycktes vara 
uppskattad. 
 

Boxholm den 5 mars 2012 

 

………………………………………………………… 

                      Håkan Larsson  

 Justeras 

 

………………………………………………………… 

                   Ulla-Brith Johansson  

      Justeras 

 

………………………………………………………… 

                     Klas Johansson 

Sekreterare 


