
 

 

MÖTESPROTOKOLL 
Föreningen Krafttagets årsmöte den 14 mars 2019 

På Boxholms Bibliotek 

Vid årsmötet närvarade 17 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 Ulla-Brith Johansson och Kerstin Andersson 

§ 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, Kerstin Andersson, Jakob Johansson 
och Sonia Södergren. 

 Söndagsturer säsongen 2017-2018  

 Krafttaget och Boxholms OK har sedan vintern 2001-2002 gemensamt inbjudit 
allmänheten till en eld i skogen, först med arrangemangen Torpturer, sedan 
Söndagsturer. Denna vinter blev det mer kvinnliga berättare än herrar och det är 
ju ganska ovanligt. Många var dessutom premiärtalare och jag tycker att alla 
skötte sig jättebra! Det är egentligen fantastiska gratisarrangemang som vi 
bjuder allmänheten på och många visar också uppskattning för arrangemangen. 
Väderleksmässigt var det en förhållandevis bra säsong. Det slog om och föll snö 
kring månadsskiftet januari/februari och därefter höll kylan sitt grepp över landet 
till långt in i mars. Två Söndagsturer kom därför att flyttas, dels en söndag då 
elden skulle ha brunnit intill gamla Skyttebovägen och dels den sista söndagen då 
elden flyttades från Wigersberg (mellan Lilla Bäck och Brännbålskärr) till Motionsgården. Den första 
som tog på sig högtalarvästen under 2018 var Per-Arne Larsson. Därefter kunde vi i tur och ordning 
lyssna på Ann-Charlott Feldt, Sabina Palm, Jonas Vogel, Diana Laitinen Karlsson, Zenita Norell, Ingela 
Svensson, Maria Bergagård, Alf Ek och Johan Birath. Den sista Söndagsturen ägde rum den 11 mars. 

 Söndagsturer säsongen 2018-2019. Jag vet inte hur länge jag och Ann-Sofie orkar jobba med 
Söndagsturerna, så småningom kommer det ju att ta stopp och vi tar en säsong i taget, men det blev en 
ny säsong även vintern 2018-2019. Jag valde att förlägga premiären till den 2 december, det vill säga 
vid första advent. Ann-Charlott Feldt återkom denna säsong och hon var först ut att ta på 
högtalarvästen. I december kunde vi sedan i tur och ordning lyssna på Johnny Alfredsson, Bernt 
Mattsson, Gustaf Montelius och Anders Hylén. Gustaf stod för musikunderhållningen söndagen innan 
jul. Han hade lunginflammation och avstod därför att sjunga men det blev allsång i stället, det funkade 
görbra! Vi bjöd också på tävlingen ”Gissa tomten” och knappast någon missade att det var Anders 
Montelius som var tomte. Först dragna lapp med rätt svar var Karin Samuelsson, hon vann därmed en 
Boxholms gräddost. Söndagsturerna blev omtalade i Radio Östergötland den 10 december, detta sedan 
undertecknad tagit sig till radions studio i Norrköping för att prata om Söndagsturerna med Jessica 
Gredin. Söndagsturerna fick också en artikel i Länstidningen Östergötland lagom till säsongsstarten och 
den 30 december - när Anders Hylén hade berättaruppdraget i Österskogen - så kom Frida Glenning 
Ströberg från Corren och besökte Söndagsturen och uppmärksammade arrangemangen med en artikel. 

 Torputmärkningen genomfördes onsdagen den 23 maj 2018 och endast 14 personer närvarade när 
stolpe med skylt göts fast i marken vid Wigersberg. Knappt någon hade nog hört detta namn för två, tre 
år sedan. Wigersberg på allmänningen utanför Boxholm lämnades öde för 160 år sedan och det dröjde 
nog inte så lång tid efteråt förrän namnet "försvann". Men som genom ett under uppdagades under 
vintern 2017 var Wigersberg har legat, pusselbitarna föll på plats och allt beror på Föreningen 
Krafttagets grupp på Facebook Jag kommenterade namnet i Facebookgruppen, och skrev att det finns 



stugor som vi inte har en aning om var de har legat, men stugorna finns med i kyrkböckerna. Per-Arne 
Wisén kommenterade inlägget, han kunde berätta att i Wigersberg bodde Sven Wiger med sin familj 
och han är farfars farfars far till Per-Arne Wisén. Sven Wiger var född 1786 och han dog 1851. I släkten 
lär Sven Wiger ha kallats för tjuvapiskaren och hans titel var häradsprofoss. Detta innebar att Wiger 
hade till uppgift att utdöma spöstraff och liknande till de som blivit dömda till detta straff och även att 
vara bödeln behjälplig. Wigersberg står som nybygge 1841 i kyrkboken. Redan 1858 lämnades 
Wigersberg öde, då flyttade de sista medlemmarna av familjen Wiger från stugan, Sven Wiger själv dog 
1851. Men hur vet vi då att Wigersberg legat på just denna plats??? Jo, i tråden på Facebook 
spekulerade vi i tänkbara platser och i skogen en bit från vägen mitt emellan Lilla Bäck och 
Brännbålskärr är det ritat en torpruin på Sommenbladet, en orienteringskarta från 1966. Där finns spår 
av mänsklig aktivitet, även om bevis för att det legat en stuga just där har saknats. Mikael Lüddeckens 
Persson delade sedan en karta över allmänningen i Facebooktråden. Kartan var upprättad under åren 
1839, 1840 och 1841. Sjöarna i området var redovisade liksom en och annan väg och så fanns det 
många nummer på kartan. Efter kartan fanns en beskrivning som visade vad numren stod för. Mitt 
emellan Lilla Bäck och Brännbålskärr och vid den plats där vi tänkte att Wigersberg kanske har legat 
fanns nummer 50. I förteckningen letade vi upp nummer 50 och där stod så här: "Byggnadstomt för 
Härads Profossen / Ny/". Allt stämde och vi var nu hundra procent säkra på att Wigersberg legat på 
denna plats! Mindre än en timma efter mitt inlägg visste vi var Wigersberg legat och där finns numera 
en minnesskylt över stugan. Per-Arne Wisén var väldigt tacksam och fascinerad, han har större delen av 
sitt vuxna liv funderat över Wigersberg och han har spekulerat tillsammans med sin farbror över en 
tänkbar plats. Det blev en trivsam kväll och extra trevligt att Per-Arne Wisén och brodern Torbjörn 
Wisén deltog. Per-Arne har forskat på sin farfars farfars far Sven Wiger och gjort många anteckningar. 
Undertecknad läste dessa anteckningar medan vi drack kaffe i den ljumma kvällningen och den vackra 
skogen. 

 Skogs-Sara – Sjumilasteg mot lyckan, det vill säga tillkomsten av filmen om Skogs-Sara är den största 
händelsen för Krafttaget detta år. P-O Tureson har tagit initiativet till filmen, Birgitta Wigforss har 
regisserat och Kent Lamberg har filmat och vi tycker resultatet blev riktigt bra! Föreningen Krafttaget 
har stått bakom filmprojektet och flera medlemmar agerar i filmen. 

 Det är genom hemsidan och genom Facebookgruppen som Föreningen Krafttaget syns allra mest! 
Facebookgruppen har i skrivande stund 930 medlemmar. Hemsidan hålls hela tiden aktuell och där 
finns massor av historia bevarad, till exempel bilder, tidningsurklipp, gamla intervjuer, filmer, kartor, 
beskrivningar av levnadsöden och mycket, mycket mer. Efter varje Söndagstur läggs det in referat och 
bilder. Det går också att lyssna på berättarna genom hemsidan. 

 Margaretha Sigbladh från Gnosjö tog i somras initiativ till ännu en föreläsning i Blåviks kyrka om 
Alfortsläkten, detta genom dansken Esben Alforts försorg. Krafttaget – genom Klas – var behjälplig med 
en del praktiska saker. 

 Klas Johansson, Ann-Sofie Johansson och Claes-Göran Olson representerade Krafttaget vid 
Boxholmsmästerskapet i frågesport. Det blev en delad sjätteplats bland 37 deltagande lag. 

 
Verksamhetsrapporten godkändes. 

§ 6 Godkännande av resultat och balansräkning 
Resultat- och balansräkningen lästes upp av P-O Tureson och den godkändes. Se nästa sida. Föreningen har 
110 betalande medlemmar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
§ 9 
Punkten utgick. Paragrafen om stadgeändring skulle inte ha varit med i år. 
 
§ 10 Val 

 Till styrelsens ordförande valdes Johan Birath (omval). 



 Tre stycken styrelseledamöter stod på tur att väljas. Det blev omval på ledamöterna Per-Olov 
Tureson, Jakob Johansson och Sonia Södergren. (Klas Johansson, Kerstin Andersson och Mikael 
Lüddekkens Persson, på två år 2018). 

 Till ordinarie revisor nyvaldes Claes-Göran Olson, och till revisorsuppleant omvaldes Roger Karlsson.  
 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 2019. 
 
Sekreteraren har satt ihop ett förslag på verksamhetsplan vilket ordföranden läste upp och som årsmötet 
godkände. Det ser ut på följande sätt: 

 En torpmärkning ska som vanligt genomföras tillsammans med Ekeby Hembygdsförening och Boxholms OK 
i vår, datumet blir onsdagen den 15 maj. Skogs-Sara har ju varit aktuell så det känns passande att sätta en 
skylt där Skogs-Sara hade sin koja. Det kan också bli en skylt vid stigen under kraftledningen för att visa var 
man lämnar stigen för att ta sig till kojan. 

 Nästa vinter kan Söndagsturerna återkomma, i alla fall om Klas och Ann-Sofie orkar köra vidare. 
Östergötlands museum ska hålla stängt i tre år för renovering och personalen ska den tiden hitta på saker 
ute i länets kommuner. Museet har därför erbjudit tre berättare till nästa vinter! Det finns ytterligare några 
namn som kan ses som klara. 

 Hemsidan ska fortsätta att hållas aktuell; www.krafttaget.com. Ibland läggs nytt material in.  
 Föreningen Krafttagets grupp på Facebook kommer självklart att finnas kvar och bevakas, främst av 

administratörerna Klas Johansson och Mikael Lüddeckens Persson. 
 Onsdagen den 8 maj arrangeras kulturarvsdagen i Boxholm! Kulturarvsdagen är ett evenemang som 

Östergötlands museum står bakom och som brukar locka mycket folk. Det blir en dag med många 
föreläsningar och den genomförs på Folkets hus och avslutas med besök på Bruksmuseet. 

 Föreningen Krafttaget har varit med i Boxholmsmästerskapet i frågesport vid flera tillfällen och med mycket 
blandat resultat. Föreningen kommer till start även i år och laget representeras av Klas Johansson, Ann-
Sofie Johansson och Claes-Göran Olson. Datumet är den 16 mars, en lördagseftermiddag- 

 Mycket av Inge Strands material är ännu inte digitaliserat men Gorren Karlsson får fortsätta med detta om 
han har tid och lust. 

 Kanske kan någon torpvandring eller annan aktivitet komma till stånd under året. Finns intresse av någon 
att arrangera detta så är det välkommet.. 

§ 11 Medlemsavgiften 
Medlemsavgiften är 100 kronor, den höjdes till den summan 2017 och ingen ny höjning önskades. 

§ 12 Övriga frågor. 
Per-Olov Tureson önskade att föreningen väljer två stycken firmatecknare. De förslag på firmatecknare som 
framfördes var Per-Olov Tureson och Klas Johansson, och årsmötet utsåg dessa personer till firmatecknare.  

§ 13 Mötets avslutande. 
Johan Birath förklarade mötet avslutat. 
 
 
Efter mötet blev det fika. Det fanns kaffe eller te att välja på, och till detta bjöd föreningen på frallor från 
Konsum som hade bretts med smör och försett med ostskiva. Det fanns också några frallor med smör och 
cognacsmedwurst. Till frallorna fanns det fat med gurkskivor och paprika. 
 
Efter fikat så välkomnades Inger Maria Rosenberg, hon var särskilt inbjuden till årsmötet. Inger Maria 
berättade om hur hennes uppväxt format hennes stora naturintresse och om hur hon från Göteborg via 
olika vägar i livet kom att bosätta sig i Boxholm för ungefär två år sedan. En tid studerade och bodde hon i 
Kiruna. Inger Maria berättade lugnt och intressant om sin fascinerande uppväxt och händelserika liv och 
vissa händelser i livet illustrerade hon genom att plocka fram olika föremål ur sin ryggsäck som hon hade 
med sig, det var saker som betytt mycket i hennes liv.  
Det var härligt att lyssna en stund på trevliga Inger Maria. 

 

Boxholm den 16 mars 2019 

 
………………………………………………………… 
                      Klas Johansson  
                                      Sekreterare 

 
 

………………………………………………………… 
                      Kerstin Andersson 

 Justeras 

 

………………………………………………………… 
                     Ulla-Brith Johansson 

      Justeras 

 


