
 

 

MÖTESPROTOKOLL 

Föreningen Krafttagets årsmöte den 3 mars 2015 

På Boxholms Bibliotek 

Vid årsmötet närvarade 25 personer. 

§ 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 godkändes, likaså dagordningen. 

§ 4 Val av justeringspersoner 
Till att justera mötesprotokollet valdes Eddy Rosenlöf och Göran ”Gorren” Karlsson. 

§ 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 2014 inleddes givetvis med Söndagsturer. Säsongen startade upp redan den 1 december 2013 och 
den pågick under vintermånaderna, utan uppehåll någon söndag. Det innebar att det blev totalt 15 
Söndagstur den säsongen. Den sista Söndagsturen genomfördes i Österskogen strax norr om 
bostadsområdet Dalen den 9 mars. Vädret under vintern var ganska bra för en Söndagstursarrangör. 
Det var ganska lite snö de flesta söndagar, och våren kom ju smygande redan i februari. Berättare 
under 2014 var Claes Wennerqvist, Ann-Sofie Johansson, Mats Lönngren, Anya Feltreuter, Cecilia 
Dufmats, Håkan Jutterdal, Britt-Marie Johansson, Lena Bruzæus och Johan Birath. En av 
Söndagsturerna genomfördes utan sedvanlig berättare. Då var det en skogsdag vid hembygdsgården 
Boden och Ekeby Hembygdsförening och Boxholms Skogar var medarrangör. 

• Klas Johansson, Ann-Sofie Johansson och Claes-Göran Olson representerade Föreningen Krafttaget 
vid Boxholmsmästerskapet i Frågesport. Laget placerade sig på 8:e plats av 40 deltagande lag.  

• Föreningen Krafttaget samarbetar med Ekeby Hembygdsförening och Boxholms OK med att sätta 
upp minnesskyltar vid torp, backstugor gårdar med mera i Ekeby socken. 

Det var 1968 som torpmärkningarna startade upp i Ekeby socken (Föreningen Krafttaget blev 
medarrangör 1999), och 46 år senare så sattes skylt nr 115 och 116 upp och som kan berätta för 
framtida besökare vad som legat just där, i detta fall en backstuga och en gård. 

Först skyltades Hultstugan, och som låg några hundra meter från det före detta soldattorpet Hultet, 
och som i sin tur ligger ett par kilometer väster om Lilla Bäck. Kring Hultstugan finns en mängd 
egendomliga stenformationer där huset legat, och enligt vad som sägs så var det en tokig före detta 
soldat som byggde dessa "försvarsanläggningar". Nästan 25 personer närvarade då stolpen med 
skylten cementerades fast i marken. Klas Johansson hälsade välkommen och han hade också studerat 
husförhörsböckerna och kunde därför berätta lite fakta om stugan. Naturen vid Hultstugan är väldigt 
vacker, det växer en hel del liljekonvaljer strax intill. Detta faktum, samt det ljumma vädret i 
kombination med att göken gal något väldeliga gjorde att det kändes lite motigt att hoppa in i bilarna, 
men det var ju tvunget, vi skulle ju förflytta oss till nästa objekt som skulle märkas. 

År 1977 så sattes det upp en minnesskylt vid Norra Lagnebrunna. Det stod länge på den skylten att 
den sista brukaren avflyttade 1897, men sedan några år sitter det en ny skylt vid Norra Lagnebrunna 
med informationen att den sista brukaren flyttade 1850. Norra Lagnebrunna finns inte med på 
häradskartan från 1870-talet, och i en husförhörsbok kan man läsa "1850 Norra och Södra 
Lagnebrunna sammanbyggda och häfdas tillhopa". Detta årtal står det också på den skylt som nu 
berättar var Södra Lagnebrunna legat. Vi tyckte det kunde vara dags att även Södra Lagnebrunna 
fick en minnesskylt, även om det ju var svårt att placera skylten exakt där gården legat, nämligen ute 
i hagen mellan nuvarande gården Lagnebrunna och Nyhem. På Riksantikvarieämbetets hemsida 
"Fornsök" kan man läsa om en arkeologisk undersökning som gjorts på platsen då man fann 
tegelrester m.m. och som sannolikt kommer från Lagnebrunnas gamla gårdstomt. Kjell Wiström, 
som bor i Nyhem, kunde också berätta att hans far pratat om att det växte syrénbuskar förr på 
platsen. Idag är det hage/betesmark där Södra Lagnebrunna legat, varför vi valde att sätta stolpen 



alldeles intill vägen. Nu kan trafikanter stanna till och läsa på skylten och få information om att det 
förr i tiden fanns ett Norra och ett Södra Lagnebrunna. 

När även dagens andra stolpe förankrats med murbruk tog vi oss in i hagen på andra sidan vägen för 
att plocka fram matsäcken. Klas berättade om våra tankar kring att uppmärksamma Södra 
Lagnebrunna med en skylt, samt om vad som kom fram vid den arkeologiska undersökningen, 
liksom vad kyrkböckerna berättar. Kvällen var otroligt skön, och platsen för fikat har väl sällan varit 
vackrare och mer lämplig. 

• Klubbens hemsida; www.krafttaget.com är fortsatt populär och har många besökare varje dag. En 
del nytt material läggs in emellanåt, och det har visat sig vara populärt att gå in och kolla på referat 
och bilder från söndagsturerna. Det har ju också varit möjligt att lyssna på berättarna från 
Söndagsturerna via datorn då dessa spelats in digitalt och lagts ut på hemsidan! En ombyggnad av 
www.krafttaget.com har ännu inte kommit igång som det var tänkt, men målet är fortfarande att detta 
ska bli av 

• Två omgångar släktforskningskurs har genomförts under 2014 och 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. 

• Klas Johansson besökte Rotary i Vadstena under hösten. Vid besöket så pratade han om Krafttagets 
verksamhet. Han visade hemsidan och pratade om den, samt så berättade han om arrangemangen 
Söndagsturer och om vad det är.  

• År 2012 skapade Klas en grupp för Föreningen Krafttaget på Facebook, och denna grupp har blivit 
allt mer populär, och är nog den enskilda sak där föreningen syns allra mest. Många är inne på 
Krafttagets hemsida, men det är nog Facebookgruppen som gör att allmänheten nu har mer koll än 
någonsin tidigare på vad Föreningen Krafttaget är. Gruppen har just nu 433 medlemmar, vilket kan 
jämföras med att 206 personer var med i gruppen inför årsmötet för ett år sedan! I Krafttagets 
Facebookgrupp diskuteras det mesta om Boxholms historia, till exempel skapar gamla bilder eller 
tidningsurklipp diskussioner. Klas, gruppens skapare, gör inlägg ibland, men det gör också andra 
personer som är med i gruppen. 

• Söndagen den 30 november tändes den första elden då en ny säsong med Söndagsturer kördes igång. 
Claes-Göran Olson pratade vid premiären som ägde rum öster om torpet Långstorp i Österskogens 
norra delar. Fem stycken söndagsturer har ägt rum denna säsong innan årsskiftet, och intresset från 
allmänheten har fortsatt vara mycket bra! Mellan 45 och 65 personer har synts runt elden och 
berättaren under söndagarna. Claes-Göran Olson, Birgit Eriksson, Rolf Båvius, Mia Holmqvist & 
Ann-Sofie Johansson (sjöng och spelade julsånger) och Åke Carlsson har haft berättaruppdraget den 
första tredjedelen denna nya Söndagsturssäsong. Söndagen innan jul hade vi ett extra inslag, 
nämligen en utklädd tomte. Det gällde för publiken att gissa vem som dolde sig under 
tomtemunderingen. Ulla Ruberth vann denna tävling och hon fick en boxholmsost i pris. Hon hade 
skrivit rätt namn på sin lapp, nämligen Britt-Marie Johansson. 

 
Verksamhetsrapporten godkändes. 

§ 6 Godkännande av resultat och balansräkning 

Klubbens medlemsantal är för tillfället kring 120 berättade kassören. Resultat- och balansräkningen lästes 

upp och godkändes. De ser ut på följande vis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 8 Val 
• Till styrelsens ordförande valdes Johan Birath (omval) 
• Tre stycken styrelseledamöter stod på tur att väljas. Det blev omval på ledamöterna Inge Strand, 

Sonia Södergren och Per-Olov Tureson. (Klas Johansson, Gunilla Kindberg och Kristina Viktorsson 
valdes på två år 2014). 

• Till ordinarie revisor nyvaldes Claes-Göran Olson, och till revisorsuppleant omvaldes Roger Karlsson. 
Till intern revisor omvaldes Christina Bratz. 

• Leif Svensson omvaldes i valberedningen och han är också sammankallande. Övriga ledamöter i 
valberedningen omvaldes också, de är Bo Garpevik och Håkan Larsson. 

 
§ 10 Förslag till verksamhet 2015. 
Sekreteraren har satt ihop ett förslag på verksamhetsplan vilken lästes upp och godkändes. Det ser ut på 
följande sätt: 

• Söndagsturerna säsongen 2014-2015 pågår och avslutas den 8 mars 

• En torpmärkning ska som vanligt genomföras i vår, detta tillsammans med Ekeby Hembygdsförening och 
Boxholms Orienteringsklubb. De torp som kommer att markeras är Kärret på Ljungby ägor, samt Oxhultet 
under Fjättmunna Södergård. Datumet är onsdagen den 20 maj. 

• Vintern 2015-2016 återkommer antagligen söndagsturerna och som vi ju arrangerar tillsammans med 
Boxholms OK. Förslag på berättare är välkommet! 

• Hemsidan ska fortsätta att utvecklas ; www.krafttaget.com. Planer på en omgörning av hemsidan kvarstår, 
tidsbrist har gjort att arbetet inte kommit igång. Tanken är att ge sajten ett modernare utseende samtidigt 
som det ska bli lättare att jobba med den och att lägga in material. Verktyget blir wordpress. Det är förstås 
mycket arbete att göra om sidan men intentionen är att komma igång under året. Den gamla hemsidan 
kommer att finnas kvar medan den nya skapas. 

• Föreningen Krafttagets grupp på Facebook ska leva vidare. Här kan ju allt som rör Krafttaget och 
boxholmshistorien diskuteras, och gruppen växer hela tiden! Krafttaget på Facebook har blivit en stor succé 
och är nog det forum där vi syns allra mest. 

• Föreningen Krafttaget har inte varit representerat på någon Kulturarvsdag på några år. Kanske kan detta 
ske under 2015. 

• Föreningen Krafttaget har varit med i Boxholmsmästerskapet i frågesport de tre senaste åren, och tanken 
är att så ska ske också under 2015. Laget representeras av Klas Johansson, Ann-Sofie Johansson och Claes-
Göran Olson. Datumet är 7 mars. 

• Klas och Gunilla K har hållit i flera släktforskningskurser de senaste åren. Eventuellt blir det en ny 
kursomgång under 2015. 

§ 11 Övriga frågor. 
Leif Svensson framförde en önskan från Bo Garpevik. Bo tycker att Föreningen Krafttaget ska gå med i 
hembygdsförbundet och bli en ”Boxholms hembygdsförening”. När så skett bör föreningen också gå med i 
något som kallas bygdeband där det finns bland annat bilder och dokument. Mötet ansåg att frågan får bli 



en sak för styrelsen att ta ställning till, men tveksamheten var stor under mötet till att gå med i 
hembygdsförbundet.  

Per-Olov Tureson berättade om en idé han har nämligen att göra en film om Skogs-Sara. Han har under en 
tid diskuterat idén med Klas och han framförde tankegångarna under mötet. Tanken är att få till en film i 
god kvalité om detta spännande levnadsöde, kanske med hjälp av något som kallas Film i öst. Det lär finnas 
pengar till projekt att söka från olika håll, och tips på detta framkom också. Mötet verkade vara försiktigt 
positiva till idén, bara ekonomin inte äventyras. P-O Turesons förslag var att en projektgrupp bildas och att 
P-O och Klas får mandat att utse projektgruppen. Detta godkändes av mötet, men det poängterades att 
Rumskulla inte får glömmas bort.  Skogs-Sara kom ju från den socknen. 

Klas Johansson tilldelas i år Östergötlands Arkivförbunds (ÖLFA:s) kulturarvpris. Ann-Sofie Johansson 
uppmärksammade mötet om detta och en applåd upptogs. 

Klas Johansson berättade att föreningen (adresserat till Klas) fått ett brev från Boxholms Kultur- och 
turismnämnd. Brevet handlade om att de vill att ”Måndagskvällar i Boxholmparken” fortsätter, Anders 
Hylén vill ju inte fortsätta jobba med detta. Kultur- och turismnämnden vill diskutera framtida möjligheter 
för hur detta skulle kunna drivas vidare. Mötet är den 7 april, och eventuellt går Klas dit och representerar 
Föreningen Krafttaget. 

Klas Johansson berättade angående Krafttagets hemsida att det ganska så nyligen lagts in filmer på sajten. 
Det är filmer som Martin Wärme en gång filmat och de håller väldigt god kvalité och dokumenterar olika 
delar från Boxholms AB samt från samhället.  

§ 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 frallor från 
Konsum, färdigbredda, och med ostskiva och gurka alternativt ost och paprika. 
Föreningens revisor, riksspelmannen Claes-Göran Olson underhöll med sin nyckelharpa. Detta varvades 
med att P-O Tureson berättade om hur det gick till då Folkets Hus bildades, samt så läste Klas Johansson 
upp en gammal tidningsartikel ur Corren där signaturen Thor pratar med de före detta smältsmederna Fritz 
Strömberg och Arvid Lööke. Det blev en trivsam och lagom underhållning som avslutning på en trivsam 
kväll 

Boxholm den 5 mars 2014 

 

 

………………………………………………………… 

                      Klas Johansson  
                                      Sekreterare 

 

 

 

………………………………………………………… 

                      Göran Karlsson 
 Justeras 

 

………………………………………………………… 

                     Eddy Rosenlöf  
      Justeras 


