
Kjellbergska Släktföreningen Styrelseprotokoll 
Datum: 20220816, 19:00- 20:30 via Teams 

Närvarande: 

Jonas T Kjellberg, Ulf Kjellberg, Harriet Kjellberg, Caroline Kjellberg, Sofia Wramsby 

Frånvarande: 

Michael Kjellberg, Mikael Angervall, Michele Jackson Gustavsson 

§1 Godkänna dagordningen 

Dagordningen godkändes 

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

Sofia Wramsby utsågs till sekreterare och Ulf Kjellberg utsågs till justeringsperson. 

§3 Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes 

§4 Årsmötet den 17 september 2022 – status och uppdatering 

Jonas gick igenom budget för mötet och sammanställning av antal anmälda deltagare: 

73 deltagare 

18 anmälda till golfen 

Harriet gick igenom informationsutskick som skall skickas ut till alla anmälda med information om 

hålltider och adresser, samt förslag på aktiviteter att hitta på på lördagen för de som inte spelar golf. 

Kompletteras med information om hotellet. 

Jonas skriver och skickar ut ett separat infomail om limerickar och middagsunderhållning med 

släktinriktning. 

Dagordning för årsmötet, gick igenom. Hela valkommittén avgår. Diskussion om hur vi kan hitta en ny 

till årsmötet. 

Förslag Carl Gustav Kjellberg, alt om han har bra namn. Jonas kontaktar honom. 

Ingen förändring av medlemsavgifterna föreslås för nästa år. 

Stipendiegenomgång på mötet: 

Närvarande stipendiater från 2020 och 2021 redovisar muntligt. Övriga stipendiater från 2020–2022 

redovisar skriftlig och biläggs i underlaget för mötet. De med närvarande nära släktingar läses upp 

mö mötet. 

Släktkalendern: Eva och Jan får säga några ord om den kommande kalendern 2024 

Sofia och Harriet tar fram en ppt-slide om 80-årsjubileum den 14-15 september 2024 på Omberg. 

Praktiska frågor gällande mötesutrustning, Harriet rekar på plats innan. Finns mikrofon? 

Styrelsen bjuds in till införmöte hos Harriet fredagen den 16/9. 

Harriet och Sofia träffas på Kevinge 14:30, Ulf och Jonas ansluter runt 16:00 

Harriet och Sofia tar fram ett förslag på bordsplacering. På middagen kommer bordsplaceringen att 

ändras en eller 2 ggr 



 

Prisbord och prisutdelning under middagen. 

4 enheter har ännu inte betalt, kommer betala inom kort. (årsmötet) 

§5 Medlemsvård + Kjellbergiana 

inget att rapportera 

§6 Övrigt 

Föreningsekonomin: 

nedgång på 20% under året. Från 4,2 till 4,06 Mkr sedan senaste mötet. (OMX index ned 16-17%) 

400Tkr tillgängligt på våra konton.  

Utdelning i år på 141 Tkr i år. Kan komma något mer under året. 

Stipendier är utbetalade, till samtliga utom Rolf som hade felaktigt kontonummer 

Johanna och Klara, fick avdrag för att bli ständig medlem, fick då 15 000kr minus 1600kr, Adrian och 

Rolf fick fullt och Emma fick 5000kr. Utbetalade i dagarna. 

Styrelsen kan se över omplaceringar efter årsmötet. Ev en dialog på årsmötet. Försöker ligga på en 

bred spridning. 

 

Medlemsstatistik behöver tas med till årsmötet. Medlemsökning, ständiga medlemmar och 

årsbetalande. 

Per capsulum protokoll från mötet 07/07, signeras av Harriet innan årsmötet. 

§7 Nästa möte: 

Uppföljningsmöte 25/10 kl 19.00, via Teams. Jonas skickar kallelse. 

§8 Mötets avslutande 

 

 

Vid protokollet:  Justeringsperson: 

 

____________________  ____________________ 

Sofia Wramsby  Ulf Kjellberg 
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