
Kjellbergska Släktföreningen Styrelseprotokoll 
 
Datum: 2022-02-07 kl. 19:00-20:30 på Teams 
 
 
Närvarande 
Jonas T Kjellberg 
Mikael Angervall 
Sofia Wramsby 
Caroline Kjellberg 
Ulf Kjellberg 
Michele Jackson Gustavsson 
 
Frånvarande 
Michael Kjellberg 
Harriet Kjellberg 
 
 
 

§ 1 Godkänna dagordningen 
 
Dagordningen godkändes  
 

§ 2 Utse en sekreterare till dagens möte. Utse en justeringsperson till mötet 
 

Mikael Angervall utsågs till sekreterare och Ulf Kjellberg utsågs till justeringsperson. 
 

§ 3 Föregående protokoll  
 
Föregående protokoll godkändes.  
Svar på frågan om ledamöter kan väljas på mer än två år åt gången för att undvika att 
alla i styrelsen slutar samtidigt? - Enligt §5 i stadgarna är detta inte möjligt men vid varje 
ordinarie årsmöte ”bör minst två ledamöter eller suppleanter av styrelsen nyväljas” 

 

§ 4 Ekonomi 
 

Ulf K presenterade ekonomin. 
Värdet av aktieportföljen utvecklades i stort sett inget under perioden 2018–2020 utan låg 
stilla runt 4Mkr. 2020 präglades mycket av Corona med en kraftig nedgång under första 
halvan för att under andra halvan fullt återhämta nedgången och sluta på en uppgång på 
3,6% för året. 2021 var ett bra börsår och portföljen ökade med 26,8% (Omx30 28,9%) till 
ett värde av 5,1Mkr. Fram till den 4 februari 2022 har vi sett en nedgång med 6,7% 
(Omx30 -7,4%). 
Utdelningarna är åter på de nivåerna som vi såg innan Corona vilket innebär 144Tkr för 
2021, att jämföra med 2020 då vi bara fick in 93Tkr i utdelningar. 
I kassaflödet kan vi notera att under rubriken Utdelning/Inlösen finns det utöver 
utdelningar en post på 25Tkr som avser inlösen av aktier som inte är återplacerade. 
I RR o BR för Släktföreningen och Stiftelsen ser vi under ”Övriga kortfristiga fordringar 
resp. skulder” av vi nu bokat om detta mellan havande vilket också ses av en förändring 
av ”Summa kassa och bank.” 
I prognosen för 2022 har vi räknat med en subvention för årsmötet 2022 på 120Tkr. 
 
Styrelsen beslutade om att subventionera årsmötet 2022 med 120Tkr vilket skall 
inkludera barnfamiljer. 



§ 5 Årsmötet den 17 september 2022 
 

Sofia W presenterade förslag på släkt mötet 2022.(se bilagd presentation) 
 
1. Stockholms GK 

Boende Best Western Danderyd (Bridge + 5min till Golf) 
Fördrink/Släktmöte/middag Stockholms Golfklubb (golf) 
Mycket bra kommunikation till Sthlm City för valfria aktiviteter. 

2. Vidbynäs (Nykvarn) 
Hotelliknande boende hus/stugor 
Hög kvalitet på golfbanor 
Sämre alternativ för icke golfande medlemmar. 
 

Styrelsen beslutade att gå vidare med förslag 1. 
 
Harriet och Sofia tar fram ytterligare detaljer på förslag till nästa styrelsemöte. 
 
Jonas K tittar på ett utskick för intresseanmälan till släktmötet. 

 
 

§ 6 Medlemsvård - status kring hemsidan 
 
Carl Gustaf K har meddelat att arbetet med hemsidan pågår. Web-designern jobbar 
intensivt med sidan.  
Ny uppdatering av hemsidan, även grafiskt, förväntas inom de närmaste veckorna. 
Styrelse har sedan tidigare beslutat om en kostnad på 20Tkr och har ännu inte fått någon 
information om att den kommer att överskridas. 

 . 

§ 7 Kjellbergiana – Input kring Släktkalendern 2024 
 

Styrelsen har fått in en fråga från Jan W Kjellberg. 
Den senaste utgåva av Släktkalendern där den Kjellbergska släkten var presenterad var 
1989 och gjordes av Carl C:son K. Då var bara andra grenen angiven. I tidigare utgåva 
1962 var tredje grenen upptagen men inte första grenen. Det vore bra om vi får in all tre 
grenarna i nästa upplaga. 
Kostnaderna är en anmälningsavgift på 595 kr som inte återbetalas om vi ändrar oss. 
Därtill förbinder vi oss att köpa ett antal böcker som motsvarar antalet sidor (1989 var det 
12 sidor men nu blir det nog minst 20 sidor) dvs max 30 x 595, 17.850kr. En kostnad som 
minskar allt efter som vi lyckas sälja böckerna.  
Jan W K har åtagit sig att att sätta samman materialet och göra arbetet och siktar på att 
bli klar till upplagen som kommer ut 2024. Jan W K kommer inte ta ut några kostnader 
förutom kanske någon kontaktresa till bokförlaget i Stockholm.  
 
Jan W K vill att vi diskuterar detta och återkopplar till honom. 
 
Styrelsen beslutade att gå vidare med detta inom den beskrivna kostnadsramen. 
Då främst för att få med alla släktgrenar. Styrelsen är dock skeptisk till formatet då 
det känns lite föråldrat. Vi är en aktiv släktförening med egen hemsida där våra 
släktingar i större detalj kan studera släkten. 
 
Jonas återkopplar med Jan W K och säkerställer hur grenarna växer d.v.s. att de inte 
bara växer på den manliga sidan. 
 
 

§ 8 Övriga frågor - Alla 



 
Styrelsen beslutade att stipendier för max 60Tkr skall betalas ut 2022. 
 

 

§ 9 Nästa möte: 3 maj 2022 kl 19-21.  
 
Nästa ordinarie styrelsemöte planeras till onsdagen den 4 maj 2022 med huvudsaklig 
inriktning på planering av nästkommande släktmöte. Jonas T skickar kallelse. 

 

§ 10 Mötet avslutades  
 

 
 

 
 
Vid protokollet  Justeringsperson 
 
 
 
Mikael Angervall  Ulf Kjellberg 

Mikael Angervall (Jun 10, 2022 07:35 GMT+2)

Jun 10, 2022

Ulf Kjellberg (Jun 10, 2022 10:01 GMT+2)

Jun 10, 2022
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