
 

 

MÖTESPROTOKOLL 
Föreningen Krafttagets årsmöte den 7 juli 2021 

Utomhus på Enestigen 1 i Boxholm 

Vid årsmötet närvarade 16 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 Kerstin Andersson och Jakob 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: 

 Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret bestått av Johan Birath (ordförande), Klas 
Johansson (sekreterare), P-O Thureson (kassör), Mikael Lüddeckens-Persson, Kerstin Andersson, Jakob 
Johansson och Sonia Södergren. 

 Söndagsturer 2019-2020.  

Den fjortonde säsongen med Söndagsturer startade upp vid första advent 2019. Det blev fem 
söndagsturer innan nyår och därefter ytterligare tio ”turer” under 2020. 

Den första att ta på högtalarvästen under 2020 var Stefan Ottosson. Då brann elden intill Svartån vid 
Bjursholm, alltså nära det västra fästet till före detta Lönnshultabron. Publiken uppgick till runt 80 
personer, den högsta publiksiffran på många år. 

Efter Stefan Ottosson kunde vi i tur och ordning lyssna på Ann-Sofie Johansson, Anja Praesto, Vikky 
Schander, Ulrika Lundin, Magnus Mattsson, Ann-Charlott Feldt, Elisabet Nylund, Peter Svärdsmyr och 
Johan Birath. Det blev en riktigt bra säsong på alla sätt. Duktiga berättare, och kanonbra väder varje 
söndag för att arrangera Söndagsturer. Vi är ju vana vid gröna vintrar numera och avsaknad av snö gör 
ju arrangemang som dessa enklare att genomföra. Trevligt att säsongen lockade mer publik jämfört 
med de senaste åren, även om publiktillströmningen var betydligt högre lite längre tillbaka i tiden. Mer 
reklam på sociala medier kan nog vara en stor anledning att publiksiffran vänt uppåt för 
Söndagsturerna. 

Mycket tyder dock på att detta var den sista säsongen med Söndagsturer, i alla fall i denna form. Jag 
(Klas Johansson) saknade helt enkelt inspiration sommaren 2020 att starta arbetet med en ny säsong. 
Ovissheten med min fot som ska opereras bidrog också, även om operationen ännu inte har blivit av, 
men kanske kommer den att ske i höst. Men med tanke på coronapandemin och med de restriktioner 
detta medfört så hade det knappast kunna bli Söndagsturer ändå vintern 2020-2021. 

Många eldar har tänts i skogarna kring Boxholm i och med Torp- och Söndagsturerna. Torpturerna drog 
igång den 16 december 2001 och sedan dess har 272 stycken torp- och Söndagsturer genomförts. 
Konceptet ändrades till Söndagsturer vintern 2006-2007 och totalt har 206 Söndagsturer genomförts. 
Det var mitt i säsongen 2012-2013 som jag började att spela in de som hade berättaruppdraget och 
totalt har det blivit 106 inspelningar. Alla inspelningar kan man lyssna på genom Krafttagets hemsida.. 

 Torpmärkning 

År 1968 startade torpmärkningar upp i Ekeby socken, alltså utsättning av minnesskyltar där torp, gårdar 
med mera har legat. Arrangemangen genomfördes redan från början gemensamt mellan Boxholms OK 
och Ekeby Hembygdsförening och sedan 1999 är även Föreningen Krafttaget medarrangör. Nästan 
varje år sedan 1968 har det skett en torpmärkning, men det finns undantag. År 1972 till exempel blev 
det ingen utmärkning. Inte heller 1984, i gengäld sattes det ut skyltar både på våren och på hösten 
under 1985.  Sedan 1985 har det satts ut en eller flera skyltar varje år, men år 2020 blev ett undantag. 
Det var meningen att Nylyckan eller Nylycketorpet under Boarp skulle ha fått en minnesskylt den 13 



maj 2020 men på grund av coronapandemin valde vi att ställa in utmärkningen. Nu vet vi att det blev 
ingen torpmärkning 2021 heller, men vi får tro att den blir av 2022. Det blir i så fall den 124:e skylten 
som sätts upp sedan starten 1968. 

 Digitaliseringshjälpen vi plötsligt erbjöds på våren 2020 var nästan overklig. Krafttaget kontaktades 
med en undran om vi hade foton med mera som vi ville ha digitaliserade. Och det hade vi ju! I lokalen 
under räddningstjänsten fanns ju många lådor med diabilder och papperskopior som vi fått efter 
bortgångne Inge Strand. Grenverket i Motala har ett uppdrag att driva digitaliseringscenter och de 
hjälper hembygdsföreningar och andra med att digitalisera. Pengar till projektet kommer från 
Tillväxtverket. Vi får alltså digitaliseringshjälp utan att det kostar oss någonting. Det är en fullständigt 
ovärderlig hjälp vi får med detta! Utan denna hjälp så hade materialet aldrig blivit digitaliserat. Det 
handlar om Inge Strands bilder och filmer men det är också mycket annat! Det är tidningsurklipp, foton, 
dokument, ja, allt som är bra att ha digitalt helt enkelt! Elin Petterson från Strålsnäs - och ibland 
ytterligare en tjej - har suttit i ett rum hos Vänner Emellan och digitaliserat material åt Krafttaget under 
2020 och arbetet fortsätter under 2021. Tanken är att det mesta ska göras tillgängligt på hemsidan. 

 Filmen Skogs-Sara – Sjumilasteg mot lyckan, har ju visats vid flera tillfällen sedan premiären i 
september 2018, inte bara i Boxholm utan också på en del andra orter. Under det gångna året blev det 
dock inte många visningar på grund av coronapandemin, men det blev trots allt en visning fram på 
höstkanten, även om vi då hade otur. Smittspridningen ökade igen i den vevan vilket säkerligen bidrog 
till den låga publiksiffran. 

 Genom hemsidan och genom Facebookgruppen syns Föreningen Krafttaget allra mest. 
Facebookgruppen har i skrivande stund 1083 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. Under 2020 lades de första bilderna ut på 
Krafttagets hemsida som kommer från Inge Strands enorma arkiv, det var bilder från Boxholmsdagen, 
brofest, på biskopen, simskola med mera, men det var också bilder från Idrottens dag 1985. 

 Boxholmsmästerskapet i frågesport kommer att återkomma, även om det i skrivande stund är osäkert 
när så kan ske. Karl-Johan avled oväntat på försommaren förra året vilket var ett chockartat besked för 
hela Boxholm, men tävlingen ska fortsätta genom bland annat Klas Johansson, Ann-Sofie Johansson och 
Mats Lönngrens försorg. Det var inte möjligt att genomföra tävlingen i mars på grund av pandemin, 
månaden då tävlingen traditionsenligt brukar hållas. Kanske arrangeras tävlingen i höst eller också 
skjuter vi på den till i mars 2022. Tiden, lusten, orken och coronapandemins utveckling får avgöra hur 
det blir. Förhoppningsvis kan Föreningen Krafttaget deltaga i tävlingen, även om ju inte Klas och Ann-
Sofie kan vara med (de ingår ju i arrangörsstaben), men vi får tro att det finns andra som vill ställa upp 
för föreningen. 

 
Verksamhetsrapporten godkändes. 

§ 6 Godkännande av resultat och balansräkning 
Resultat- och balansräkningen lästes upp av P-O Tureson och den godkändes. Föreningen har 115 
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 Val 

 Till styrelsens ordförande valdes Johan Birath (omval). 
 Tre stycken styrelseledamöter stod på tur att väljas. Det blev omval på ledamöterna Per-Olov 

Tureson och Jakob Johansson, samt nyval på Christian Klingspor. Christian går in i styrelsen i stället 
för Sonia Södergren som varit med i styrelsen sedan 2009. (Klas Johansson, Kerstin Andersson och 
Mikael Lüddeckens-Persson valdes på två år vid årsmötet 2020). 

 Till ordinarie revisor nyvaldes Claes-Göran Olson, och till revisorsuppleant omvaldes Roger Karlsson.  
 Det blev omval på Bo Garpevik och Håkan Larsson i valberedningen. Leif Svensson valdes som 

sammankallande i valberedningen vid årsmötet 2020, men Leif avled i våras. Ann-Sofie Johansson 
valdes nu som sammankallande i valberedningen. 

 
§ 10 Förslag till verksamhet 2021. 
 
Sekreteraren har satt ihop ett förslag på verksamhetsplan vilket ordföranden läste upp och som årsmötet 
godkände. Det ser ut på följande sätt: 

 Vi får hjälp med digitalisering av bilder filmer och dokument, Elin Pettersson är en av tjejerna som hjälper 
oss med detta och det kostar oss ingenting. Förutom Krafttaget är det i princip bara Malexanders 
hembygdsförening och motorklubben som utnyttjat denna fantastiska möjlighet. Digitaliseringen fortätter 
under 2021 och Klas Johansson har - och fortsätter - med att leverera allt möjligt som är bra att få skannat. 
Nu får vi också hjälp med digitalisering av Inge Strands filmer. Det finns tre stora lådor med film. 



 På www.krafttaget.com visas boxholmshistoria. Under året kommer mer av Inge Strands digitaliserade 
material att läggas där, liksom nya tidningsurklipp och säkerligen en del annat. 

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

 Om Boxholmsmästerskapet i frågesport blir av under hösten 2021 så satsar vi på att Krafttaget är med där 
med ett lag. Klas och Ann-Sofie – som brukar ingå i föreningens lag – ingår dock i arrangörsstaben vid nästa 
tävling så det behövs ersättare för dessa. 

 Filmen om Skogs-Sara, framtagen på initiativ av P-O Tureson och med stöd av Föreningen Krafttaget, 
hoppas vi kan visas under året på Folkets hus, kanske framåt hösten. Filmen ska också visas på 
Boxholmshus nyinvigning av Bjursdalens trivselhus (ombyggnad, nytt kök t.ex) 

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

 Vi brukar ju ha en torpmärkning en gång om året. Den ställdes dock in under 2020 och på grund av 
pandemin har beslut tagits att inte ha någon torpmärkning under 2021 heller. Vi siktar på att återkomma 
med torpmärkningen våren 2022. 

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

§ 12 Övriga frågor. 
Ann-Sofie Johansson berättade att hon blivit kontaktad av personer från Bjursdalen, där finns önskemål om 
aktiviteter för de äldre, många har varit väldigt ensamma under pandemin. Kanske går det att visa bilder 
eller filmer, det behöver inte vara så avancerat. Filmer som skulle kunna visas är Martin Wärmes filmer, Det 
gröna bruket, eller en film som heter Bruksminnen. Den senare filmen var Ulf Holmertz med och gjorde, 
och den bör passa utmärkt att visa men den bör digitaliseras. 

Internetleverantören Sappa gjorde en omkonfigurering av sina IP-adresser och det skapade problem för oss 
i Krafttaget, hemsidan slutade fungera på grund av detta. Hemsidan ligger på en egen server, och Christian 
Klingspor förstod direkt varför vår hemsida inte fungerade och han fick frågan om han kunde hjälpa oss att 
få igång hemsidan och han lovade hjälpa oss. Nu fungerar hemsidan men den låg nere en dryg månad men 
för att det ska fungera framöver måste vi betala cirka 325 kronor i månaden för ett 
bredbandsabonnemang. Årsmötet godkände att föreningen tar den utgiften. Christian anser dock att 
föreningen kanske bör fundera på en annan mer långsiktig lösning för hemsidan, och kommunalrådet Claes 
Sjökvist vet om besvären vi haft och han har också tankar på en annan teknisk lösning. Men tills vidare kör 
vi hemsidan som tidigare. 

P-O Tureson berättade att han fick lite tid över när hans hembygdsbok var klar och han fick då en idé att 
göra en revy som ska heta "kalabaliken kring Boxholms mejeri" eller liknande. Det ska bli en revy med 
mycket sång och musik, och det blir ett samarbete med Birgitta Wigforss och tanken är att allt ska vara klart 
i oktober. P-O undrade om Krafttaget kan vara medarrangör, detta kan vara bra om pengar ska ansökas, 
men revyn ska inte innebära någon utgift för föreningen. Mötet ställde sig positivt till att Krafttaget står 
som medarrangör. Se bilaga! 

§ 13 Mötets avslutande. 
Johan Birath förklarade mötet avslutat. 
 
 
Efter mötet blev det fika i trädgården. Det fanns kaffe och te att välja på, samt blåbärsmuffins som Ulla-
Brith Johansson bakat och även två sorters kakor  
 
Claes-Göran Olson spelade tre melodier på sin nyckelharpa och pratade om sin harpa samt en del annat. 
Det blev väldigt trevligt i den ljumma kvällen. 
 

Boxholm den 8 juli 2021 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 


