
 
 

Årsmöte! 
Tisdagen den 29 mars 2022 klockan 18.00 

På Boxholms bibliotek 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Föreningen bjuder på kaffe/te och ostfralla. 
 

Information kan fås av: 
Klas Johansson på telefon 070 4790467 

E-mail: klas.1962@gmail.com. 
 

Kjell-Åke Trygg kommer att närvara. Han har en ruskig släkthistoria som han 
kommer att prata om i samband med fikat  
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Johan Birath, ordförande 
Klas Johansson, sekreterare (även webbmaster) 
Per Olov Tureson, kassör 

Mikael Lüddekkens Persson 
Kerstin Andersson 
Christian Klingspor 
Jakob Johansson 

Föreningen Krafttagets styrelse 2021: 



 
Dagordning: 
 
§ 1 Mötets öppnande. 
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
§ 3 Godkännande av kallelse och dagordning. 
§ 4 Val av två justeringspersoner. 
§ 5 Godkännande av verksamhetsberättelse för 2021. 
§ 6 Godkännande av resultat- och balansräkning. 
§ 7 Godkännande av revisorns berättelse angående styrelsens förvaltning under 

det gångna verksamhetsåret. 
§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser. 
§ 9 Val av föreningens, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år. 

Val av halva antalet ledamöter (tre stycken) i styrelsen för en tid av två år. 
 Val av Valberedning. 
 Val av revisor och revisorssuppleant.  
§ 10 Förslag till verksamhet för 2022. 
§ 11 Medlemsavgiften 
§ 12 Övriga frågor. 
§ 13  Mötets avslutande. 
________________________________________________________________________________ 

Förslag på verksamhetsplan för 2022 

 

 Föreningen har under två års tid fått hjälp med digitalisering av material, till exempel foton, 
dokument, tidningsurklipp och även böcker, ett uppdrag genom digitaliseringscenter i Motala. 
Tjejerna som sysslat med detta i Boxholm har fått avsluta projektet men fortfarande finns en 
mängd filmer kvar hos digitaliseringscenter i Motala, filmer som Inge Strand har filmat. 
Förhoppningsvis får föreningen tillbaka materialet under våren och då även i digital form. 
Målet är ju att göra så mycket som möjligt tillgängligt genom hemsidan. 

 Föreningens hemsida www.krafttaget.com ska fortsätta att vårdas och där lär säkert mer 
material att läggas in under året, inte bara Inge Strands filmer. Mycket av det nyligen 
digitaliserade materialet har ännu inte lagts ut där. 

 En torpmärkning är planerad att hållas onsdagen den 11 maj. Tanken är att sätta en 
minnesskylt där backstugan Nylyckan eller Nylycketorpet har legat. Backstugan har legat på 
Boarps ägor, knappt 150 meter från Svarvarhemmet. De sista som bodde i Nylyckan var 
Anders Fredrik Jonsson och Maja Stina Johansdotter, de flyttade därifrån 1902. Det var tänkt 
att skylta denna stuga redan år 2020 men pandemin har lagt hinder i vägen. 

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

 Föreningen Krafttaget brukar alltid vara med på Boxholmsmästerskapet i frågesport. Klas och 
Ann-Sofie – som brukar ingå i föreningens lag – ingår dock numera i arrangörsstaben men en 
förhoppning finns att föreningen ändå kommer att finnas med i tävlingen.. 

 Föreningen kan komma att representeras på någon Kulturarvsdag under året. Kontakta någon 
i styrelsen om intresse finns att deltaga. 

 



Verksamhetsberättelse för 2021 

. 

 Digitaliseringshjälpen som Föreningen Krafttaget har erhållit genom Grenverket i 
Motala och Digitaliseringscenter har varit en ovärderlig hjälp. Krafttaget kontaktades 
med en undran om vi hade foton med mera som vi ville ha digitaliserade, och det hade 
vi ju! Alla Inge Strands bilder har digitaliserats, och allt finns nu hemma hos Klas på 
en hårddisk. Dock har inte så mycket gjorts tillgängligt på hemsidan ännu och det beror 
till stor del på osäkerhet på vad som därmed kan läggas ut. Men det är inte bara Inge 
Strands bilder som har digitaliserats, även mycket tidningsurklipp har skannats. Till 
exempel fick föreningen fyra lådor med tidningsurklipp utefter Greta Karlsson, alla 
dessa klipp kan man nu titta på genom hemsidan. Elin Petterson från Strålsnäs - och 
ibland ytterligare en tjej - har suttit i ett rum hos Vänner Emellan och skannat. De har 
har fått allt upptänkligt att jobba med, till exempel mycket material efter Severin 
Fredriksson, detta ligger numera också tillgängligt på hemsidan. Tjejerna har också 
skannat dokument, mindre häften, men också en del böcker. Flera av Elis Kågéns 
böcker finns nu i digital form, även om de ännu inte ligger på hemsidan. 
Förhoppningsvis får Föreningen snart klartecken att lägga böckerna där. Tjejerna har 
hållit på och digitaliserat fram till strax innan jul, men nu är deras projektarbete tyvärr 
över. 

 Filmen Skogs-Sara – Sjumilasteg mot lyckan, har ju visats vid flera tillfällen sedan 
premiären i september 2018, och det blev även en visning under hösten 2021. 
Publiktillströmningen kunde väl i ärlighetens namn ha varit bättre. Kanske kände folk 
tveksamhet att gå på bio på grund av coronan. 

 Genom hemsidan och genom Facebookgruppen syns Föreningen Krafttaget allra 
mest. Facebookgruppen har i skrivande stund 1164 medlemmar. Hemsidan har väl inte 
direkt något flashigt utseende men den innehåller ofantligt mycket material. 
I slutet av maj så slutade plötsligt hemsidan att fungera. Christian Klingspor hade 
svaret på den troliga orsaken, och det stämde också. Sappa hade gjort om IP-adresserna 
från publika till dolda, detta utan att meddela sina kunder. För de flesta har inte detta 
någon betydelse, men vi har hemsidan på en egen server som står i en lokal under 
räddningstjänsten och Sappas omgörning innebar stora problem! Christian hjälpte till 
med att lösa problemet men det kom att innebära mycket krångel. Föreningen 
Krafttaget har aldrig sett till någon bredbandsräkning, men inte heller kommunen har 
betalat för bredbandet i lokalen där servern står. Uttaget var inte registrerat någonstans! 
Detta har nu åtgärdats, men det innebar att Krafttaget i fortsättningen har fått betala för 
bredbandet till servern. Vi har dock valt att byta leverantör, från Sappa till Bahnhof, 
och tekniken har fungerat utmärkt efter att allt kom igång igen. 

 Ostrevy, det var en idé från P-O Tureson. Det har ju som bekant varit många turer hit 
och dit på senare tid för Boxholms anrika mejeri. P-O såg potentialen till en revy, och 
han anlitade Birgitta Wigforss för att göra verklighet av sin idé. Föreningen Krafttaget 
kom att stå som medarrangör, mest för att det krävs en förening när ansökning av 
bidrag ska göras. Det kom att bli fyra föreställningar av revyn "Kalabaliken kring 
Boxholms mejeri". De ägde rum på Folkets Hus i Boxholm och det var den 16 oktober, 
17 oktober samt två föreställningar den 23 oktober. På scenen fanns flera personer med 
intresse i Föreningen Krafttaget, till exempel Ann-Sofie Johansson, Claes-Göran Olson 
och Kerstin Andersson. Klas Johansson visade ett bildspel i början av andra akten. 
Revyn verkade vara uppskattad. 



 Coronan… Jo, den coronapandemi som drabbade världen på allvar i mars 2020 har 
satt sina spår, det har den gjort även för Föreningen Krafttagets verksamhet. 
Torpmärkningen som var planerad att genomföras i maj 2020 blev inte av, och inte 
heller 2021 blev det någon torpmärkning. 
Torpturer drog Boxholms OK tillsammans med Föreningen Krafttaget igång år 2001, 
och från 2006 ändrades konceptet till Söndagsturer. Hade arrangemangen fortsatt så 
skulle en 19:e säsong med eldar i boxholmsskogarna ha startat upp lagom till vintern 
2020-2021. Men sommaren innan saknades kraften att börja arbetet med en ny säsong. 
Och hade en säsong med Söndagsturer planerats så hade den knappast kunnat 
genomföras på grund av coronan.  
Men Söndagsturer är ändå inte historia. STF Folkunga med ordförande Kjell Knutsson 
hörde av sig med en önskan att låna konceptet Söndagsturer. Han hade en tanke att 
arrangera kanske ett par Söndagsturer på liknande sätt som BOK och Krafttaget har 
gjort, men alltså inte varje söndag. Boxholms OK och Föreningen Krafttaget skulle få 
stå som medarrangörer och tanken var att sprida arrangemangen genom samma kanaler 
som tidigare. Nu blev det inga Söndagsturer förra vintern som det var tänkt, och det 
berodde förstås på coronan, däremot har det blivit två Söndagsturer 2022, i januari och 
i februari.  

 
Greta Karlssons stora samling med tidningsurklipp har under 2021 gjorts 

tillgängligt på hemsidan.  
 


