
 

MÖTESPROTOKOLL 

Föreningen Krafttagets Årsmöte den 27 februari 2008 

I räddningstjänstens lokaler 

Vid årsmötet närvarade 21 personer, därav från styrelsen Johan Birath, Klas Johansson, Gunilla 

Kindberg, Gunilla Sjökvist, Kristina Viktorsson, Inge Strand och Eila Sjö 

§ 1 

Johan Birath förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2 

Till ordförande för årsmötet valdes Johan Birath, och till mötets sekreterare valdes Klas Johansson 

§ 3 

Kallelse till årsmötet har skett genom utskick till medlemmarna, till annons i Boxholmsbladet och 

annonsering på hemsidan. Kallelsen godkändes. 

§ 4 

Till att justera mötesprotokollet valdes Göran Karlsson och Doris Blom. 

§ 5 

Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden, den såg ut så här: 

• Vintern 2006-2007 blev den första säsongen vi arrangerade söndagsturer. Skillnaden mot tidigare 
vintrar då vi genomfört torpturer var att vi nu hade en gästberättare som pratade vid brasan i skogen. 
Elden brann som tidigare vid en vacker plats, dock inte nödvändigtvis vid ett torp, och berättaren fick 
prata om precis vad som helst, även om det oftast rörde sig om något historiskt även denna säsongen. 
Intresset var enormt bra, trots en hel del snö denna vintern. Söndagsturerna är ett samarrangemang 
med Boxholms Orienteringsklubb. 

• En torpmarkering genomfördes tillsammans med Ekeby Hembygdsförening och Boxholms 
Orienteringsklubb den 23 maj. Granängen (under Öringe Frälsegård) och Lövsberg (under Ryckelsby 
frälsegård) markerades. Det var en riktigt fin vårdag med sol och lagom temperatur och ett 30-tal 
närvarade. Granängen blev den hundrade utmärkningen i Ekeby socken. Den första märkningen 
utfördes 1968, och sedan 1999 har Krafttaget deltagit i samarbetet. 

 
• En kvällsutflykt med lite vandring och matsäck i naturen genomfördes onsdagen den 18 april till ett 

område mellan Kulla och Fiskevik. Ett okänt område för de flesta, men vackert och intressant med alla 
sommarstugor. Kvällen var skön med sol och lagom temperatur, och intresset riktigt bra, 19 personer 
närvarade. Detta arrangemang ordnades av Boxholms Orienteringsklubb, men Krafttaget var också 
välkomna. Arrangemanget var trevligt och uppskattat. 

• En vandring på härliga Åsabackarna genomfördes söndagen den 13 maj, och även denna aktivitet 
riktade sig till Boxholms OK:s medlemmar, men även Krafttaget var välkomna. Nio personer deltog och 
de fick en skön dag i det vackra naturreservatet 

• Johan deltog vid en visning vid Hermannekulle. Med på denna träff var bland annat Mjölby och 
Boxholms kommunekolog Gunnar Myrhede samt så fanns där arkeolog, markägare, arrendator. I 
området finns flera gravfält, men allt är illa åtgånget efter stormen Gudrun. Många nedblåsta träd 
finns och som har gjort stor skada, och värre kan det bli om inte träden avlägsnas med hänsyn. Man 
diskuterade på träffen hur man ska få fint i området igen. Det får inte vara för mjukt i marken, men 
heller inte för fruset, och man beslöt att vänta tills tiden anses mogen innan något görs. Johan 
meddelade vid träffen att Krafttaget inte har medlemmar för en sådan insats, däremot skulle vi kunna 
vara med vid en återinvigning. 

• Gunilla Kindberg har tagit fram materialet till en läscirkel på servicehuset som har handlat om så 
kallade ”original” som har funnits i och omkring Boxholm. Det har varit stort intresse för läscirkeln. 

• En hemsida för Krafttaget skapades under året. Det är Klas som har startat upp den, och här finns ett 
enormt bildarkiv (alla kort som digitaliserades av Projekt Krafttaget, plus en del andra bilder som 
tillkommit), Johans ”Boxholmshistoria, dokumentationen för torpmärkningarna, fakta om våra 
söndagsturer, många gamla tidningsurklipp, fakta om ”original”, samt en hel del annat… Sidan tycks 
vara populär! Allt ligger i en dator som står hemma hos Klas och som därmed fungerar som server. 



Därmed betalar vi inte för något Web-Hotel, utan endast för adressnamnet som ju är 
www.krafttaget.com.  

• Klas har förevisat Krafttagets nya hemsida vid två tillfällen. Dels på Boxholms bibliotek i slutet av 
oktober, men också på Kulturarvsdagen i Kisa den 15 november. Vid det senare tillfället fanns cirka 
100 personer i publiken. Hemsidan visades på filmduk och Klas berättade om Krafttaget och vår 
verksamhet som torpmärkningar och söndagsturer. Föreläsning tycks ha varit uppskattad. 
 

• Svarat för öppnande för de som vill besöka föreningsarkivet, eller ta en titt i våra samlingar 

• Söndagen den 2 december rullade ännu en säsong med BOK:s och Krafttagets söndagsturer igång. 
Upplägget var som säsongen innan, alltså med en gästberättare varje söndag. Vintern har varit perfekt 
för söndagsturer, och söndagen den 23 december sattes ett rejält rekord. Omkring 100 personer kom 
till Simmarp för att lyssna på Johan Birath, och eftersom det var ett 20-tal löpare så var det uppemot 
120 personer som besökte Simmarp den dagen. Det är verkligen enormt kul med det fantastiska 
intresset för Söndagsturerna. 

Verksamhetsrapporten godkändes. 

§ 6 

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

 

 

Resultaträkning 



 

 

§ 7 

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

 

§ 8 

Valberedningens förslag till styrelserepresentanter var omval på samtliga ledamöter. Klas Johansson, 

Gunilla Kindberg och Kristina Viktorsson väljs för en tid av två år. Inge Strand, Eila Sjö och Gunilla 

Sjökvist väljs för en tid av ett år. 

Ordföranden ska framöver väljas varje år, vilket innebär en justering av föreningens stadgar. Johan 

Birath omvaldes som föreningens ordförande. 

 

 

 

 

Balansräkning 



§ 9 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 10 

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

på detta sätt: 

• Det blir en torpmarkering tillsammans med Ekeby Hembygdsförening och Boxholms Orienteringsklubb 
den 28 maj. Objekten som ska markeras är inte fastställda, olika förslag finns. 

• Föreningen är också välkommen till vissa av Orienteringsklubbens aktiviteter, och det som främst kan 
bli aktuellt är en eller två kvällsvandringar under våren, och kanske en också i höst. Det är troligt att en 
av vandringarna kommer att gå förbi varggropen nära Hester, förbi Pölen och över Vargfällebergen där 
torpruinerna Fällan och Bergslund passeras. Det kan bli en riktigt fin kvällsutflykt. 

• Vintern 2008-2009 återkommer säkerligen söndagsturerna tillsammans med Boxholms OK. 

• Öppet Hus i föreningslokalen kommer säkert att genomföras vid några tillfällen. 

• Vi ska fortsätta utveckla hemsidan (www.krafttaget.com). Visserligen blir ju en hemsida med historiskt 
material inte direkt inaktuell, men vi ska ändå jobba vidare med den så att besökare ser att det händer 
saker på den hela tiden. Kanske kommer nya idéer upp under året på vad som kan publiceras på vår 
hemsida. 

• Vi öppnar till sådana som vill in i föreningsarkivet eller ta en titt i våra samlingar. 

• Vi jobbar för att få internet till vår föreningslokal, förhoppningsvis med hjälp av kommunen. Vi har ju 
läsapparat och modern datautrustning  i vår forskarlokal, men avsaknaden av internet är förståss en 
stor brist.  

• En studiecirkel i hembygdshistoria har diskuterats inom styrelsen, dock utan att något beslutats. Den 
skulle i så fall förslagsvis genomföras under hösten. 

• Sen tidigare kvarstår tankarna om ett projekt som går ut på att dokumentera alla naturnamn i 
kommunen innan dessa faller i glömska. Det skulle också i så fall kunna genomföras i cirkelform. 

 

§ 11 

Nils Göran Nilsson från Motala presenterade sig och berättade att hans mormor och morfar en gång i 

tiden bodde i Lycketorp bortanför Öjaren, och att hans pappa är bördig från Ekeby. Farmodern bodde 

på Pinhalla. Nils-Göran är därför intresserad av vår byggd och han tackade för att han får vara med i 

Föreningen Krafttaget! 

Gunilla Sjökvist har kontaktats av Bengt Nilsson och tillfrågats om hon kan tänka sig att ordna upp i 

föreningsarkivet. Hon har tackat ja till att i mån av tid arbeta med detta. Allt materiel i arkivet ligger 

inte rätt, det finns mycket arbete att göra med detta. 

§ 12 

Johan Birath förklarade mötet avslutat. 

Efter årsmötet berättade Stefan Kindberg om räddningstjänstens verksamhet samt så visade han runt 

i lokalerna och pratade om materielen. 

Före, under och efter årsmötet rullade dessutom gamla Boxholmsfilmer på en filmduk. Allt filmat en 

gång i tiden av Martin Wärme. 

 

Boxholm den 28 februari  2008 

 

 

…………………………………………………………………. 

            Klas Johansson, sekreterare 

 

 

 

………………………………………………………………….                              …………………………………………………………. 

            Göran Karlsson, justerare                                                           Doris Blom, justerare 


