
 

 

MÖTESPROTOKOLL 

Föreningen Krafttagets Årsmöte den 24 februari 2010 

I räddningstjänstens lokaler 

Vid årsmötet närvarade 21 personer, inklusive alla från styrelsen; Johan Birath, Klas Johansson, 
Gunilla Sjökvist, Gunilla Kindberg, Kristina Viktorsson, Sonia Södergren  och Inge Strand. 

§ 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, annons i Boxholmsbladet och 
annonsering på hemsidan. Kallelsen och dagordningen godkändes. 

§ 4 Val av justeringspersoner 
Till att justera mötesprotokollet valdes Lennart 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: 

• BOK:s och Föreningen Krafttagets Söndagsturer avslutades den 8 mars vid Skäggenäs. Starten 
var 30 november 2008. Säsongen var rakt igenom hellyckad, med bra väder, bra berättare 
och mycket folk. Lennart Johansson, Klas Johansson, Bengt-Åke Bengtsson, Erik Birath, Johan 
Birath, Pär-Olov Tureson, Jan Holmbom, Björn ”Nalle” Johansson, Lennart Gustafsson, 
Caroline Brun, Tor-Erik Kierman, landshövding Björn Eriksson och Per-Arne Larsson var 
berättarna under året. 

 
• En kvällsvandring genomfördes onsdagen den 22 april. Det var en vandring kring trakten av 

Hammarskog och Buska. Inbjudan gick ut till både BOK och Krafttaget, men endast åtta 
vandrare kom att deltaga. Det blev trots allt en skön kväll i vacker natur och bra väder.  

 
• En kvällsutflykt genomfördes onsdagen den 20 maj, också denna för både BOK och 

Krafttaget. Vi tog oss till Herrmannekulle strax norr om Strålsnäs säteri och Johan Birath 
pratade om den mycket vackra och historiska platsen. Vädret var omväxlande den dagen 
med ömsom sol och ömsom regn, så 24 deltagare var en klart positiv siffra. Det blev en 
trevlig och lyckad kväll, och Johan Birath var i högform! 

 
• Utmärkningarna av torpruiner, men också av lämningar av andra byggnader, arrangeras 

gemensamt av de tre föreningarna Boxholms OK, Ekeby Hembygdsförening och Föreningen 
Krafttaget. Årets torpmarkering kom att genomföras onsdagen den 27 maj. Det var en 
ganska blåsig onsdag, även om vinden mojnade ganska så rejält lagom till kvällen. Man kan 
nog påstå att vädret var riktigt, riktigt bra för en torpmarkering. Det var inte jättevarmt, 
utan... lite lagom för en kväll i den grönskande naturen. Kvällens första objekt som försågs 
med minnesskylt var den fabrik som låg vid Öringe. Så att kalla detta för torpmärkning är 
således en sanning med modifikation, men nog var denna fabrik väl värd en minnesskylt, 
likaväl som ett torp eller backstuga djupt inne i den ensligaste skog. Dessutom kom Öringe 
fabrik att föräras en mer informativ minnestavla. Den första fabriksbyggnaden, som var i trä, 
brann redan 1903. År 1948 brann Öringe fabrik ännu en gång. De två översta våningarna blev 
helt utbrända, endast tegelväggarna stod kvar. Bottenvåningen förblev oskadad tack vare ett 
gjutet valv, och eftersom själva gjuteriet fanns där, kunde verksamheten fortsätta. 
Monteringen flyttade till en magasinsbyggnad på andra sidan vägen. Verksamheten fortsatte 
till 1963 då Öringe Metallgjuteri flyttade till Hogstad. Efter att minnesskylten vid Öringe 
gjutits fast begav sig en lång bilkaravan förbi Götevi och vidare mot Kärrstugan.  Det var den 
enda kvarvarande torpruinen under Götevi som inte hade fått någon minnesskylt. När detta 
torp kom till vet vi inte, men det finns redovisat på en karta från 1709. Den siste brukaren 
lämnade Kärrstugan 1949, och stugan eldades upp 1998. En överraskning var att en person 
som närvarade vid utmärkningen tidigare bott i Kärrstugan, nämligen Sven Ström. Svens 
pappa var den sista torparen, och Sven bodde på platsen som barn. Efter lite tjat på Sven, så 
tog han till orda och berättade en del minnen från Kärrstugan. Och han gjorde detta på ett 



väldigt bra och intressant sätt. En riktigt trevlig och lyckad torpmärkningskväll kom detta att 
bli. Jag är lite osäker på det totala antalet närvarande, men jag räknade till ett 30-tal 
personer vid Kärrstugan. Men det var många fler som närvarade vid Öringe, men som av 
någon anledning inte följde med till Kärrstugan. 

 
• Klubbens hemsida;  www.krafttaget.com har utvecklats allt mer under året och den har 

många besökare varje dag! Numera finns det ju ljud på sidan, man kan lyssna på intervjuer. 
De har gjorts om från kassettband till digital form och gjorts tillgängliga. Även lite filmsnuttar 
finns att titta på. Dessutom har boken Tusenårssteg scannats och gjorts tillgänglig på 
webben.. 

 
• Under flera veckor i rad under våren och försommaren fanns Gunilla Sjökvist på plats i 

föreningslokalen och i föreningsarkivet. Allmänheten var då välkomna till Öppet Hus hos 
Krafttaget. 

 
• Två kulturarvsdagar har genomförts i Östergötland under året och där Krafttaget varit 

representerat.  Det var i Söderköping den 23 april, samt på länsmuseet i Linköping den 26 
november. Klas Johansson och Gunilla Sjökvist representerade Krafttaget på båda 
kulturarvsdagarna. Även Doris Blom (biblioteket) och Leif Svensson (Boxholms kultur och 
turismnämnd) har deltagit. 

 
• Krafttaget har svarat för öppnande för de som vill besöka föreningsarkivet, eller ta en titt i 

våra samlingar. 
 

• Söndagen den 8 november höstvandrade vi tillsammans med Boxholms OK, och vandringen 
kom att gå runt Sjögarpesjön. Vi var totalt 11 vandrare som fick en riktigt skön 
novembersöndag. Vädret för en höstvandring kunde inte vara mycket bättre. Lennart och 
Ulla-Brith mötte upp med en inbjudande brasa intill Kvarngölen där vi tog fikarast. 

 
• Söndagen den 29 november rullade en ny säsong med söndagsturer igång, då brann elden 

intill Rosebo källa. Eije Fast var berättare vid premiären. Deltagarantalet vid säsongens fem 
första söndagsturer har legat nära 60 deltagare hela tiden, ofta något mer. Detta utöver 
löparna, vilka har varit riktigt många i vinter. Väldigt kul! Efter Rosebo pratade Hans 
Carlander i Göstrings urskog, Stefan Kindberg / Johan Birath vid Lönnshult, Lennart 
Johansson / Sångarbröderna intill Lillån i Strålsnäs och Johan Birath vid stenstolparna nära 
Smedstorp 

Verksamhetsrapporten godkändes. 

§ 6 Godkännande av resultat och balansräkning 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 Val 

• Tills styrelsens ordförande valdes Johan Birath (omval) 

• Tre stycken styrelseledamöter stod på tur att väljas. Det blev omval på sekreteraren  Klas 

Johansson, och ledamöterna  Gunilla Kindberg och Kristina Viktorsson. (Gunilla Sjökvist, Inge 

Strand och Sonia Södergren valdes på två år 2009) 

• Omval på samtliga revisorer. Till ordinarie revisor valdes Pär-Olov Tureson, och till 

revisorsuppleant Roger Karlsson. Till intern revisor valdes Christina Bratz. 

• Valberedningen omvaldes, det vill säga Leif Svensson, Mia Nydahl och Bo Garpevik. Den 

sammankallande stod på tur att väljas på två år. Därmed väljs Bo Garpevik nästa gång 2010. 

 

Balansräkning 



§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens under den tid revisionen avser. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 10 Förslag till verksamhet 2010. 

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

på detta sätt: 

• Söndagsturerna säsongen 2009-2010 pågår och avslutas den 14 mars 

• En torpmärkning ska som vanligt genomföras tillsammans med Ekeby Hembygdsförening och 
Boxholms Orienteringsklubb i vår. Vårt förslag på datum för torpmärkningen är den 19 maj, 
och vi kommer att föreslå att Vindgölskärr (låg intill Centralvägen nära Torsbokärr, men 
under Kulla), samt Stenfällan under Norra Börshult märks ut. 

• Föreningen är också välkommen till vissa av Orienteringsklubbens aktiviteter. Det blir troligen 
ett par kvällsvandringar under våren, kanske i april och i maj, eller någon annan form av 
kvällsutflykt. På hösten blir det en längre höstvandring. Den brukar genomföras en lördag 
eller söndag i början av november. 

• Vintern 2010-2011 återkommer säkerligen söndagsturerna som vi ju arrangerar tillsammans 
med Boxholms OK. Förslag på berättare är välkommet! 

• Öppet Hus i föreningslokalen kan komma att genomföras även i år. 

• Hemsidan ska fortsätta att utvecklas ; www.krafttaget.com.  Ett arbete med en helt ny layout 
har lite smått påbörjats. Vi hoppas också det dyker upp nya saker som går att göra tillgängligt 
för alla. Hemsidan är säkerligen det medium som gör namnet Krafttaget mest känt. 

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

• Någon studiecirkel eller annan liknande verksamhet var det länge sedan vi genomförde, 
styrelsen funderar vidare på en sådan verksamhet. 

 

§ 11 

Övriga frågor. 

Lennart Johansson föreslog att Krafttaget bjuder besökarna på korv vid säsongens avslutande 

söndagstur. Boxholms OK bjöd på glögg strax innan jul, därför ansåg Lennart att Krafttaget ju kan 

bjuda på korv den avslutande söndagen. I och med att söndagsturen till Viken ställdes in den 21 

februari, och i stället kommer att äga rum den 14 mars, så blir detta den sista söndagsturen. Det kan 

vara en något besvärlig utbespisningsplats, men förhoppningen är att det ändå kan ske. Mötet biföll 

förslaget. 

Ett förslag var att köpa in diverse databaser som finns på CD. Bland annat var ett önskemål att skaffa 

en ”sme-CD”, det vill säga en databas på CD med olika smedsläkter. Mötet var positiva till förslaget. 

§ 12 Mötets avslutande. 

Johan Birath förklarade mötet avslutat. 

Efter mötet dracks det kaffe, därefter berättade Bo Garpevik vad som är på gång i Malexander. 

Per-Olov Tureson var inbjuden att berätta historier och anekdoter från förr. Det blev en kul och 

trevlig halvtimma, den stund som Per-Olov underhöll! 

 

Boxholm den 25 februari  2010 

 

 


