
 

 

MÖTESPROTOKOLL 

Föreningen Krafttagets årsmöte den 27 februari 2012 

I föreningslokalen, på gaveln  av räddningstjänsten 

Vid årsmötet närvarade 23 personer, däribland hela styrelsen 

§ 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 och 
informering på Facebook. Kallelsen och dagordningen godkändes. 

§ 4 Val av justeringspersoner 
Till att justera mötesprotokollet valdes Ann-Sofie Johansson 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: 

• Årets inleddes som vanligt med Söndagsturer och som ju Föreningen Krafttaget och Boxholms 
Orienteringsklubb svarar för. "Turerna" startade upp redan den 27 november 2011. Uppehåll 
gjordes över jul och nyår så årets första Söndagstur ägde rum den 8 januari, och sedan brann 
elden någonstans i boxholmsskogarna varje söndag till och med den 11 mars. Det var för övrigt 
en härlig vårdag då den sista söndagsturen ägde rum, och det blev därmed en fin avslutning på 
säsongen. Den gången pratade Johan Birath i en skog nära Linnebergs skjutbana. Övriga 
berättare under 2012 för säsongen 2011-2012 var Ann-Sofie Johansson, Håkan Jutterdal, 
Lennart Johansson, Bengt Söderström, Nils-Göran Andersson, Lars Hallén, Per-Arne Larsson, 
Petter Birath och Johan Birath (pratade två gånger). Säsongen var lyckad med mycket publik 
hela tiden. Då Johan Birath pratade intill Trimplaberget var det en bit över 100 personer som 
lyssnade! Vädret var bra hela säsongen för att arrangera Söndagsturer. Oftast var det 
minusgrader och snö, men snötäcket var ganska tunt hela tiden. 

• Boxholms bibliotek genomförde en föreläsningsserie under vintern 2011-2012 som kallades 
"Boxholm i backspegeln". Den 15 mars 2012 föreläste Klas Johansson i den programserien då 
han visade valda delar ur Föreningen Krafttagets samlingar (hemsidan) för publiken. Ann-Sofie 
Johansson tog över efter Klas och pratade språkhistoria. 

• Den 7 maj genomfördes en kvällsvandring på den markerade slingan runt Häggarpssjön i 
”blåvikaskogen”. Naturum står som ansvarig för den mycket fina blåmarkerade 5,3 kilometer 
långa slingan. På flera platser finns skyltar som berättar om diverse ”sevärdheter”. Trots en fin 
vårkväll och att medlemmar i såväl Föreningen Krafttaget som Boxholms Orienteringsklubb var 
inbjudna så var det bara fem vandrare som gick iväg från startplatsen vid Flaskarp. Matsäcken 
intogs på en underbar plats med utsikt över sjön Token. Där mötte Lennart Johansson upp de 
fem vandrarna. 

• Boxholms OK, Ekeby Hembygdsförening och Föreningen Krafttaget står som arrangör av 
utmärkningen av ödetorp i Ekeby socken. Eller för all del andra objekt också, till exempel 
backstugor, gårdar, en fabrik och en skola. Trots de olika objekten som markerats är det mest 
praktiskt att kalla arrangemangen för ”torpmarkering” Årets torpmarkering ägde rum 
onsdagen den 23 maj. Det var dags för en utmärkning i de sydligare delarna av den ganska 
långsmala Ekeby socken. Denna onsdag var en vacker vårdag, och 23 personer hade samlats 
när det var dags att gjuta fast den första stolpen med skylt. På skylten stod det ”Lilla 
Svenstorp”, och den var belägen strax efter torpet Svenstorp vid färd från Lagnebrunna mot 
Stortorp. I kyrkböckerna står det också ”Svenstorp, backstuga”, medan stugan som finns kvar 
idag alltså är ”Svenstorp torpet”. Man kan se en del syrénbuskar växa på platsen, och stugan är 
markerad på häradskartan från 1870-talet. Den sista som bodde i backsstugan Svenstorp 
flyttade 1903. Utmärkningen fortsatte sedan med att vi tog oss till Askaremålens ägor för att 
gjuta fast en skylt där backstugan Ängen legat. Den låg precis intill vägen, och det är tydliga 
spår efter stugan. Den sista som bodde i Ängen flyttade därifrån 1883. Därefter tog publiken en 
kort promenad på en stig in i skogen för att gjuta fast stolpe och skylt där Nyhem legat.  
Backstugan Nyhem låg intill den gamla igenväxta vägen som gick från Stortorp till Askaremålen. 



Stugan plockades ner på 1930-talet och uppfördes där den idag ligger, det vill säga strax väster 
om Lagnebrunna. 

När de tre skyltarna kommit på plats så slog sig deltagarna ner i en skogsbacke och plockade 
fram matsäcken. Klas Johansson läste en del historik om stugorna som just markerats. Gunilla 
Kindberg gjorde för några år sedan ett stort forskningsarbete om Askaremålen och stugorna 
därunder, något som nu kom väl till pass. 

• 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 har visat sig vara populärt att gå in och kolla 
på referat och bilder från söndagsturerna. En extra service har vi bjudit på i år, då några av 
berättarna spelats in digitalt. Detta har sedan lagts ut på vår hemsida, så några av berättarna 
kan man därmed sitta hemma och lyssna på! 

• Boxholms Orienteringsklubb har sedan våren 2012 delar av sin hemsida på Krafttagets server. 
Besökaren märker dock inget av detta, vår hemsida fungerar som vanligt. Att lagra filer på vår 
server är dock till stor hjälp för Boxholms OK, och det bestämdes i uppgörelsen för detta att 
Boxholms OK i fortsättningen står för kostnaden för annonsering till torpmärkningen, en 
kostnad som tidigare legat på Föreningen Krafttaget. 

• Två släktforskningskurser har genomförts under 2012 där Klas Johansson varit ansvarig och 
Gunilla Kindberg en värdefull medhjälpare. Kurserna är alltså inte i Föreningen Krafttagets regi, 
men man kan ju säga att föreningen ändå fått stor reklam då Klas och Gunilla hållit i kurserna. 

• Under 2012 startade Klas Johansson upp en grupp för Föreningen Krafttaget på facebook. Där 
kan vem som helst be att få gå med, men Klas måste godkänna begäran. I gruppen kan vad 
som helst som rör Boxholms historia tas upp till "diskussion". Under vintern är det förstås 
mycket "prat" och åsikter (beröm) om Söndagsturerna. Så fort något nytt läggs ut på 
Krafttagets hemsida meddelar Klas detta i Krafttagets facebookgrupp, så det finns många 
fördelar med att vara med i gruppen. 

• I början av november brukar Boxholms OK/Krafttaget genomföra en höstvandring. Det brukar 
vara en något längre vandring på en lördag eller söndag. Höstvandringen 2012 genomfördes 
lördagen den 10 november och det var start nära badplatsen i Blåvik. Vandringen passerade 
Kopparhult, Häggarp, Flaskarp, Fiskarp, Liljeholmen, Knapplaberget, Blåviks Gård, kyrkan och 
tillbaka till fordonen. Rundan mätte 9,2 kilometer, och 12 vandrare mötte upp vid parkeringen. 
Det var en skön höstförmiddag, perfekt för vandring, så de 12 deltagarna fick en trivsam 
vandring. Lennart Johansson mötte upp med en inbjudande brasa vid vindskyddet vid Fiskarp 
där matsäcken intogs. 

• Den 2 december brann åter elden, det vill säga, en ny säsong med Söndagsturer drog i gång. 
Vintern kom precis lagom till starten, och det gjorde naturen fantastiskt vacker. Snön har sedan 
fortsatt att falla i december, och det har gjort arrangemangen lite svårarrangerade men det har 
genomförts som det varit tänkt. Publiktillströmningen vid säsongens fem första söndagar har 
varit mycket bra, men mest folk kom det den 23 december då elden brann i tätorten och på 
berget nära Enestigen/Pehr Hannergatan. Där bjöd Mia Holmqvist och Ann-Sofie Johansson på 
julsånger! Säsongens inledande berättare har varit: Eddy Rosenlöf, Claes-Göran Olson, Tore 
Nilsson, Mia Holmqvist/Ann-Sofie Johansson och Karl-Johan Norén. 

 
Verksamhetsrapporten godkändes. 

§ 6 Godkännande av resultat och balansräkning 

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

Kindberg, Sonia Södergren och Inge Strand. (Klas Johansson, Gunilla Kindberg och Kristina 
Viktorsson valdes på två år 2012)  

• Det blev omval på samtliga revisorer. Till ordinarie revisor valdes Pär-Olov Tureson, och till 
revisorsuppleant Roger Karlsson. Till intern revisor valdes Christina Bratz. 

• Leif Svensson omvaldes i valberedningen. Mia Nydahl hade avböjt omval, så till ny ledamot i 
valberedningen valdes Håkan Larsson. Bo Garpevik är sammankallande i valberedningen. Han 
valdes på två år vid årsmötet 2012 och väljs därmed nästa gång år 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 2012-2013 pågår och avslutas den 10 mars 
• En torpmärkning ska som vanligt genomföras tillsammans med Ekeby Hembygdsförening och Boxholms 

Orienteringsklubb i vår. Vi har ett förslag att Ängstugan, en backstuga under Bärbäck markeras, samt 
Kärret som låg under Ljungby. Vi måste dock titta på detta noggrannare innan beslut om detta kan tas. 

• Föreningen är också välkommen till vissa av Orienteringsklubbens aktiviteter. Troligen blir det någon 
kvällsvandring under våren, och på hösten blir det säkerligen en lite längre vandring en lördag eller 
söndag. Information kommer på hemsidan och på facebook 

• Vintern 2013-2014 återkommer antagligen söndagsturerna och som vi ju arrangerar tillsammans med 
Boxholms OK. Förslag på berättare är välkommet! 

• Öppet Hus i föreningslokalen kan möjligen komma att genomföras. 
• Hemsidan ska fortsätta att utvecklas ; www.krafttaget.com.  Hemsidan är helt klart det medium som 

gör namnet Krafttaget mest känt. Klas har funderingar på en omgörning av hemsidan, och använda ett 
annat verktyg (wordpress) för att driva den. Tanken att alla ska känna igen sig, men sidan kommer att 
se modernare ut. Den stora fördelen är att då arbetet gjorts blir sidan betydligt enklare att sköta. Men 
det är förstås mycket arbete att göra om sidan så vi får se om det blir gjort under året. Vi behöver 
också skaffa ny server för detta ändamål. 

• Föreningen Krafttagets grupp på Facebook ska leva vidare. Här kan allt som rör Krafttaget och 
boxholmshistorien diskuteras. 

• Föreningen Krafttaget var inte representerat på någon Kulturarvsdag under 2012. Förhoppningsvis 
kommer dock detta att ske under 2013. 

• Föreningen Krafttaget har varit med i Boxholmsmästerskapet i frågesport de två senaste åren, och 
förhoppningsvis blir det så också under 2013, detta trots att en lagmedlem har förhinder att vara med. 
 

§ 11 Övriga frågor. 
Ann-Sofie ansåg att Krafttagets samling på något sätt borde vara mer tillgänglig, och inte inlåst i vår 
lokal. En flytt till något rum/avdelning på biblioteket kom upp som ett förslag, och flera på mötet ansåg 
att en flytt dit vore positivt. Johan Birath tycker att biblioteket är en naturlig plats för vår förening, men 
den tidigare chefen var inte så positiv till att vi finns där. Nu har dock biblioteket en ny chef, och 
Christina Hermann, som närvarade på mötet, tog med sig vårt förslag. 

§ 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. 
Mot slutet av fikastunden presenterades medlemmen, men också den särskilt inbjudna gästen, Claes-
Göran Olson. Claes-Göran bor i Linköping men växte upp i Boxholm, han flyttade från samhället vid 16 
års ålder. Han tycker mycket om sin gamla hemort, och nu berättade han en del boxholmsminnen för 
publiken, bland annat om den gången han som femtonåring blev stoppad två gånger på sin moped, 
detta inom en halvtimma! Claes-Göran tog också fram sin nyckelharpa och spelade en melodi. Claes-
Göran Olsons kåserande och nyckelharpsspelande var väldigt trevligt, och gjorde årsmötet till ett av de 
trivsammaste vi haft. 
 
Boxholm den 28 februari 2013 

 

………………………………………………………… 

                      Ann-Sofie Johansson  
 Justeras 

 

………………………………………………………… 

                   Ulla-Brith Johansson  
      Justeras 

 

………………………………………………………… 

                     Klas Johansson 
Sekreterare 


