MÖTESPROTOKOLL
Styrelsemöte i Föreningen Krafttaget den 11 december 2007
I föreningslokalen, Älvkullevägen 5
Närvarande var: Johan Birath, Klas Johansson, Gunilla Kindberg, Gunilla Sjökvist, Kristina
Viktorsson och Eila Sjö (den sistnämnde endast del av mötet)
Mötets öppnande
Johan Birath började med att hälsa välkommen och förklara mötet öppnat.
Justerare
Gunilla Sjökvist utsågs att justera mötets protokoll.
Ekonomin
Första punkten gällde ekonomin. Den ser enligt kassör Gunilla Sjökvist bra ut. Vi har haft mer
inkomster än utgifter.
Vi har köpt in Sveriges dödbok 4, 1947-2006. Och ett exemplar av Tusenårssteg har givits bort till
Stefan Vedeja för hans hjälp med bildvisningsprogrammet till hemsidan, samt så har en bok sålts (för
600 kronor).

Rapporter
Herrmannekulle
Johan rapporterade att han bjudits in till 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. Johan meddelade vid träffen
att Krafttaget inte har medlemmar för en sådan insats, däremot skulle vi kunna vara med vid en
återinvigning.
Hemsida
Klas föreslog en hemsida i samband vid årsmötet, vilket nu också blivit verklighet genom Klas försorg.
Den har växt under året och blivit en riktig guldgruva att ösa ur. Vi har ingen statistik på antalet
besökare, men det tycks vara ganska många som besökt hemsidan. Det vet vi tack vare mail och
hörsägen.

Förevisningar
Klas rapporterade att han förevisat hemsidan 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.
Läscirkel
Gunilla Kindberg har tagit fram materialet till en läscirkel på servicehuset som har handlat om original
som har funnits i och omkring Boxholm. Det har varit stort intresse för detta.
Söndagsturerna
Söndagsturerna är igång, och de två turerna som ägt rum har varit välbesökta! Kul att Corren skrev
en artikel om detta.
Två söndagsturer är avklarade, men 12 turer återstår i skrivande stund i vinter. Vi kör varje söndag
och den sista blir den 2 mars.

Kommande aktiviteter
Reklam…
Johan berättade att han vid sina föreläsningar ofta puffar för Boxholm, mejeriet och Föreningen
Krafttaget.
Vi diskuterade Gunillas bok Åsbo sockenstämmor. Beslöts att Klas gör reklam för den på hemsidan.
Priset för boken ska vara 280 kronor.
Likaså kan Johans böcker få reklam på sidan.
Årsmötet
Årsmötet ska äga rum i mars, datumet väntar vi med att fastslå.
Medlemmar som ej betalar
Det diskuterades när medlemmar som inte betalat avgiften ska strykas ur registret. Det beslutades
att de får medlemskort även påföljande år, så de får en extra chans att stanna kvar som medlemmar.
Söndagsturen 23 december
Den 23 december är det söndagstur till Simmarp. En idé var att då göra något extra. Tipspromenad
stigen fram till Simmarp föreslogs. Klas och Johan funderar på detta och håller kontakt. Diverse
priser samlades ihop i Krafttagets lager av Gunilla K. Gunilla Sjökvist köper också en ost till vinst i
tipspromenaden. Hon slår in detta till paket, sen får vinnarna välja vilket paket de vill ha. Kanske kan
tomten komma smygandes och förrätta prisutdelning? Klas hör med tänkbar ”tomte”.
Öppet hus
Det föreslogs att hålla ”Öppet hus” i föreningslokalen i vinter. Vi tror att intresset för ett besök kan
ha ökat nu då hemsidan legat ute en tid. Följande dagar bestämdes:
Lördagen den 19 januari klockan 10-14. Gunilla Sjökvist ansvarig
Onsdagen den 21 januari klockan 14-17. Klas Johansson ansvarig
Lördagen den 2 februari klockan 10-14. Eila Sjö ansvarig
Klas annonserar och rapportera under ”evenemang” på Boxholms kommuns hemsida.

Studiecirkel
En studiecirkel i hembygdshistoria var en idé som nämndes. En åsikt var att det kanske passar bättre
till hösten, så idén ska åter diskuteras på årsmötet
Avslutande
Johan förklarade mötet avslutat.

Boxholm den 13 december 2007

………………………………………………………………….
Klas Johansson, sekreterare

………………………………………………………….
Gunilla Sjökvist, justerare

