
 

 

MÖTESPROTOKOLL 

Föreningen Krafttagets årsmöte den 6 mars 2016 

På Boxholms Bibliotek 

Vid årsmötet närvarade 18 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 Tore Nilsson och Tor-Erik Kierman 

§ 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: 

• Förningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret bestått av Johan Birath (ordförande), Klas 
Johansson (sekreterare), P-O Thureson (kassör), Gunilla Kindberg, Kristina Viktorsson, Sonia Södergren 
och Inge Strand. 

• Söndagsturerna 2014-2015 startade upp den 30 november 2014. Det blev en bra 
vinter för en Söndagstursarrangör. Det var en period med lite snö och några 
minusgrader från mitten av januari, och under större delen av februari, men 
några större snömängder blev det aldrig. Kring den 1 mars var det i princip helt 
snöfritt. Berättare under 2015 var i tur och ordning dessa personer: Margareta 
Samuelsson, Sabina Palm, Stefan Vedeja, Eva Bremer, Klas Johansson (ersatte 
Madelene Ögren som blev sjuk), Jörgen Auer, Mikael Lüddeckens Persson, 
Barbro Bornsäter Mellbin, Ann-Sofie Johansson och Johan Birath. 
Publiktillströmningen var stabil hela säsongen, men kanske är tillströmningen 
något mindre än vad den var för några år sedan. Lägsta publiksiffran var kring 35 
personer, och den största publiken kom då Mikael Lüddeckens Persson pratade 
vid gamla stallet och tvättstugan. Men det är normalt att mer publik kommer ju 
mer lättillgänglig Söndagsturen är. Samtidigt är ju grejen med Söndagsturerna att de ska äga rum på 
vackra och intressanta platser där besökarna aldrig eller sällan satt sin fot. Johan Birath avslutade som 
vanligt säsongen. Han hade berättaruppdraget vid ett gravröse och en stor tall, 500 meter norr om 
Arrebo, det var den 8 mars. Johan brukar få agera vårtecken, det vill säga avsluta säsongerna. Denna 
gång lyckades han riktigt bra, för den 8 mars var en riktigt vacker vårdag. Solen sken och temperaturen 
låg på omkring 14 grader. 

Säsongen 2015-2016 drog igång söndagen den 29 november. Då var platsen vid dammluckorna i Lillån 
nära Södra Timmerö, och Rolf Båvius hade berättaruppdraget. Det kom 47 personer (plus löpare) till 
premiären. Efter Rolf Båvius har Thorbjörn Andersson, Robert Carlin, Stefan Vedeja och Ann-Sofie 
Johansson haft berättaruppdraget under 2015. Publiken vid Söndagsturerna har legat på mellan 40 och 
50 personer i princip hela tiden. Men mest folk kom till Hybbeln den 20 december, då räknade jag till 
65-70 personer som lyssnade på Stefan. Det har blivit lite tradition med en annorlunda Söndagstur 
innan jul, och denna gång sjöng och spelade Stefan julsånger för publiken. Dessutom gick en tomte 
omkring bland besökarna och det gällde att gissa vem som dolde sig under tomtemunderingen. Anna 
Nylund var den enda som gissade rätt, nämligen på Marianne Holmbom. Det blev en riktigt lyckad 
tävling! 

• I år så kallade föreningarna till en torpmärkning den 20 maj, och i annonseringen framgick att torpet 
Kärret under gården Ljungby, samt Oxhultet under Södra Fjättmunna skulle markeras. Sällan har så 
tydliga torpruiner markerats, för skorstensmuren står kvar som monument på båda platserna 

Kärret var det första torpet som skyltades. Torpet låg drygt två kilometer norr om Ljungby, och vägen 
fram till detta torp var bedrövlig denna onsdagskväll i maj. Trots detta så tog sig 15 personer fram till 
Kärret. 



Undertecknad hade kollat på torpets historik med hjälp av kyrkböckerna och Kärret kom till på 1860-
talet, och/eller möjligen på 1870-talet. Kärret bestod nämligen av två torp och med bara ett hundratal 
meters mellanrum! Kärret var bebott relativt långt in på 1900-talet och på grund av sekretessgränsen 
så var kyrkböckerna som vi behövde studera inte tillgängliga hos Arkiv Digital. Så undertecknad och 
Gunilla Kindberg åkte till Vadstena för att få fram årtalet när den siste i 
Kärret flyttade. På skylten står det nu: ”De sista som bodde i Kärret 
flyttade 1937”.  En av de båda Kärretstugorna finns dock kvar, men idag 
kallas detta torp Jägersro. Troligen kom torpet att få ett nytt namn då 
det under många år fungerade som jaktstuga. 

Med vid torpmärkningen var Karl Henrik och Caroline Brun, och de 
överraskade med att berätta att de var dem som plockade ner stugan. 
Året som detta gjordes var 1991, och stugan har fått ett nytt liv och på 
en helt annan plats, nämligen i Hannäs socken utanför Åtvidaberg! 
Caroline visade bilder på Kärret som det såg ut innan stugan plockades 
ner, samt bilder på hur stugan ser ut idag. Det var riktigt trevligt, det är 
ju inte ofta det finns bilder på objekten vi markerar. 

Oxhultet var nästa objekt som skulle få en minnesskylt denna kväll, det 
låg på Fjättmunna Södergårds ägor, och det blev det 117:e objektet 
som markerats i Ekeby socken. Det visade sig att flera personer avstått 
från att närvara då Kärret skyltades, men som däremot tagit sig direkt till Oxhultet, så 22 personer 
närvarade då stolpe med skylt kom på plats vid detta torp. Skylten berättar att de sista som bodde i 
Oxhultet lämnade stugan 1940. När stugan revs kunde dock ingen svara på, men det är inte så 
jättelänge sen. 

Kvällen var hyfsat skön, även om solen inte syntes till. Men vi klarade oss från regn vilket förstås var 
skönt, det regnade ju en del tidigare under dagen. När Oxhultet skyltats var det dags att plocka fram 
matsäcken, och det skedde på en vacker plats i närheten och i sällskap av en hel del knott. Göta 
Johansson närvarade och hon kunde berätta en del om Oxhultet. Även undertecknad hade med 
kyrkböckernas hjälp grävt fram en del intressanta saker om Oxhultet ur historiens dunkel. Ur dödboken 
från Ekeby socken och för år 1818 går det att läsa om Petter Nilsson från Pettersberg. Han var född vid 
Ryckelsby boställe 1766, och så här står det om honom: Bodde flera år i Oxhult (Oxhultet), nybyggde 
Pettersberg och blev torpare vid Hagby. Alltid ärlig, arbetsam, godkänd, dock IHJÄLSLAGEN av en 
Anders Nilsson som nyligen var antagen till rekryt. 

• Kanske är Krafttaget mest känt för den innehållsrika hemsidan. Den är fullmatad med material, även 
om den kanske inte ser så modern ut, men en ny hemsida SKA börja konstrueras, det har dock inte 
blivit av på grund av olika orsaker. 

• Föreningen Krafttaget har fått en del reklam i och med att Klas Johansson tilldelats Östergötlands 
Arkivförbunds kulturarvspris. Det skedde på kulturarvsdagen i Rimforsa den 9 april 2015. Klas 
Johansson, Ann-Sofie Johansson, Ulla-Brith Johansson och Leif Svensson närvarade också på hela denna 
kulturarvsdag. 

• Det har gått fyra år sedan Föreningen Krafttagets grupp på Facebook sjösattes. Det fanns (och finns) 
ingen annan grupp med fokus på Boxholms historia. Gruppen får hela tiden fler medlemmar, i skrivande 
stund är 587 personer med i gruppen. Allt som rör Boxholms historia diskuteras i gruppen. 

• Klas och Ann-Sofie Johansson närvarade på kulturvsdagen i Linköping den 5 november. Ann-Sofie var 
dessutom en av föreläsarna, hennes tema var ”linbana genom språkhistorien”. 

 
Verksamhetsrapporten godkändes. 

 

 

§ 6 Godkännande av resultat och balansräkning 

Resultat- och balansräkningen lästes upp och godkändes. Se nästa sida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 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 Klas Johansson 

och Gunilla Kindberg. Eftersom Kristina Viktorsson bor i Stockholm tyckte valberedningen att ett 
nytt namn skulle väljas i stället för Kristina, vilket Kristina också tyckte var okej. Valberedningen 
föreslog att årsmötet väljer Kerstin Andersson till ny ledamot i styrelsen, vilket också gjordes. (Inge 
Strand, Sonia Södergren och Per-Olov Tureson valdes på två år 2015). 

• Till ordinarie revisor nyvaldes Claes-Göran Olson, och till revisorsuppleant omvaldes Roger Karlsson. 
Till intern revisor omvaldes Christina Bratz. 
Här kom en diskussion upp om varför vi har en intern revisor. Styrelsen får i uppdrag att ta reda på 
om föreningen behöver en intern revisor. Om så inte krävs kan årsmötet 2017 avveckla den interna 
revisorn. 

• 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 2016. 
 
Sekreteraren har satt ihop ett förslag på verksamhetsplan vilket ordföranden läste upp och som årsmötet 
godkände. Det ser ut på följande sätt: 

• Söndagsturerna säsongen 2015-2016 pågår och avslutas den 13 mars. 
• Fotoutställning på biblioteket i mars. 
• En torpmärkning ska som vanligt genomföras tillsammans med Ekeby Hembygdsförening och Boxholms 

Orienteringsklubb i vår, datumet är onsdagen den 25 maj. Fraxhemmet och Skyttebo banvaktstuga är två 
objekt som kan komma att skyltas. 

• Vintern 2016-2017 återkommer antagligen Söndagsturerna. Vi arrangerar ju dessa tillsammans med 
Boxholms OK. Förslag på berättare är välkommet! 

• Hemsidan ska fortsätta att utvecklas; www.krafttaget.com. Bilder, dokument, kartor och annat som är värt 
att göras tillgängligt läggs ut på sidan av Klas. En ombyggnad av sidan ska ju ske också, och av olika orsaker 
har inte detta kommit igång. Förhoppningsvis kan så ske under året. 

• Föreningen Krafttagets grupp på Facebook kommer självklart att finnas kvar och bevakas, främst av 
administratörerna Klas Johansson och Mikael Lüddeckens Persson. 

• Om möjlighet och intresse finns kommer Föreningen Krafttaget att vara representerat på någon 
Kulturarvsdag under året. 

• Föreningen Krafttaget har varit med i Boxholmsmästerskapet i frågesport de fyra senaste åren, och tanken 
var att så skulle ske också under 2016. Men då ett par av lagmedlemmarna har inte möjlighet att vara med i 
år så uteblir Föreningen Krafttaget med lag, men hoppas kunna vara med igen 2017. 

• Klas och Gunilla K kommer att hålla i en eller två släktforskningskurser under året. En kursomgång pågår 
just nu. 

• Föreningen ska verka för att komma bort från underjorden, det vill säga lokalen vid Räddningstjänsten. En 
flytt till biblioteket har gillats då saken har tagits upp på vid årsmöte tidigare år, och även 
bibliotekspersonalen har varit förhållandevis positiva. Vi får se om det finns kraft att ta tag i detta under 
året och om den nya bibliotekschefen, som börjar sitt arbete under våren, är positiv. 

§ 11 Medlemsavgiften 

Föreningen Krafttagets medlemsavgift är för närvarande endast 50 kronor. Styrelsen föreslog en höjning av 
medlemsavgiften till 100 kronor per medlem, vilket årsmötet biföll. Medlemsavgiften på 100 kronor börjar 
gälla år 2017. 

§ 12 Övriga frågor. 
Per-Olov Tureson berättade att många kanske undrar hur det gick med planerna om att göra en film om 
Skogs-Sara. Årsmötet 2015 var ju försiktigt positiv till en sådan idé. P-O berättade att han först kontaktade 
ordföranden i hembygdsföreningen i Rumskulla, och denna person var väldigt positiv till filmidén. Han ville 
dock ta upp saken i styrelsen och sedan återkomma till P-O, men det gjorde han inte. P-O ringde då till 
honom igen och fick veta att styrelsen inte alls gillade idén om en film om Skogs-Sara! ”Det är ingen idé att 
lägga energi på den där gamla människospillran” var åsikten. Detta gjorde att P-O lade tankarna om en film 
på is, men han berättade nu att han har andra planer. Vad det är för idé som han har ville han ännu inte 
berätta, men han ska presentera sina tankar senare. 

I Österskogen finns en historiskt spännande plats, en hälsokälla. Tyvärr är miljön på platsen inte den bästa, 
det ligger ett stort nedblåst träd vid platsen vilket gör att vatten inte rinner undan. Per-Olov Tureson 
berättade att han ska försöka se till att detta åtgärdas under våren. 

 

 

 

 



§ 13 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 som Klas och Ann-Sofie brett med smör och försett med ostskiva. Till detta fanns det fat med 
gurkskivor och paprika. 
 
I samband med fikat och strax efteråt så fick Ann-Sofie Johansson ordet. Hon höll ett föredrag om 
Vikingarnas härjningar. Fast frågan är om det verkligen var härjningar de gjorde menade Ann-Sofie, men ute 
på havet var de i alla fall och de gjorde många besök på de brittiska öarna. Idag finns det mängder av orter 
och byar i England där namnen på dessa byar/orter härstammar från Norden och från den tid då vikingarna 
besökte nuvarande Storbritannien. 

 

 

 

Boxholm den 9 mars 2016 

 

 

………………………………………………………… 

                      Klas Johansson  
                                      Sekreterare 

 

 

 

………………………………………………………… 

                      Tore Nilsson 
 Justeras 

 

………………………………………………………… 

                     Tor-Erik Kierman 
      Justeras 

 


