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Nu laddar vi för framtiden!
Nu är hösten här och det är dags att höra av oss och
berätta vad som händer i föreningen.
Den 3 september hade vi det 26 släktmötet sedan
1944, på Hotel Foresta på Lidingö med 28 deltagare,
ett trevligt arrangemang med val av ny styrelse och
några snabba stadgeändringar.
Den nya styrelsen hittar du på hemsidan
www.kjellberg.org gå gärna in och se vår nya hemsida! Den nya styrelsen har tillsatt ett antal arbetsgrupper som nu arbetar med diverse frågor. Första
styrelsemötet kommer att hållas den 14 januari
2012.
På släktmötet ändrade vi stadgarna på två punkter:
Vi kan nu ha fler än 5 personer i styrelsen + två
Suppleanter, samt att vi kommer att hålla släktmöte
vartannat år istället för vart tredje år. Vi tror att
detta ökar samhörigheten och släktkänslan och gör
att vi alla lär känna varandra lite bättre.

Vi kommer också att öka våra insatser för att få fler
medlemmar, mer om detta i senare utskick.
Arbetet med vår släkttavla går vidare och vi kommer
att öka informationen med släktträd och släkttabeller
på nätet.
Vi arbetar nu på översyn av våra stipendieregler och
kommer att utlysa ett stipendium som delas ut på
nästa släktmöte.

Nästa släktmöte hålls den 22-23 september
2012 någonstans i Sverige, vi återkommer om
det, så reservera datumet!!

Gå in på vår hemsida:

www.kjellberg.org

Våra stadgar behöver översyn, och en arbetsgrupp
har tillsats för att se över föreningens och stipendiefondens stadgar.
Vi kommer att modernisera arbetet med föreningen,
vi jobbar med översyn av vår ekonomiska ställning
samt många andra detaljer som skall göra föreningen
modern och intressant. Vi kommer att löpande informera om detta.
Sedan september har vi ägnat oss att framför allt
datera upp medlemsregistret och ta fram email
adresser till alla medlemmar, och vi har i princip
lyckats. Vi är 130 medlemmar varav 91 ständiga. På
det sättet kan vi nu enkelt och smidigt ordna utskick,
såsom detta, till alla med lite information då och då.
Arbetet med hemsidan har inneburit olika tankar om
hur släktföreningen kan bidra med information till
medlemmarna. Den kommer att byggas ut löpande
och kommer att vara vårt främsta redskap när det
gäller information till medlemmarna . Vi kommer att
lägga in bilder på styrelsen, vi kommer att ha en flik
med engelsk information, då vi har många släktingar
som bara pratar engelska. Vi har börjat med att lägga
ut information om släktens ursprung med några
intressanta uppsatser i pdf-format. Vi kommer fortsättningsvis att lägga upp mer info om kända släktingar, mer historia om släkten. Vi hoppas detta skall
vara intressant för våra medlemmar.

Boka in släktmöte
nästa år
22-23 september i
din kalender
20201212 2012

Vill du bidra med något som kan vara intressant
för vår hemsida så tar vi gärna emot förslag,
artiklar, pressklipp, information om släkten etc.
Skicka ett email till någon i vår webbgrupp:
carl.gustaf@kjellberg.org
Erik.k50@gmail.com
Jan.w@kjellberg.org
webmaster@kjellberg.org
så ordnar vi in det på hemsidan.
Hälsningar från Styrelsen genom Ordf Carl Gustaf Kjellberg
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For our english speaking relatives:
Our rules for our scholarships is being revised and
will be published on the homepage soon.

Lets move forward with our “släktförening”
A new board was elected for our society at our regular society meeting held every third year, this year at
Hotel Foresta in Stockholm. 28 members attended
and we all had a nice evening. A visit to Nationalmuseum was scheduled for the Sunday and was appreciated by everybody.

Our next family association meeting will be
held 22-23 of September 2012, somewhere in
Sweden. Place is still to be determined and we
will publish information beginning of next year
on our website.

It has been decided that our regular meetings will be
held every second year, instead of every third year
somewhere in Sweden, where is to be decided. The
reason for this is to meet on a more regular basis
with shorter intervals in order to strengthen the
family ties.

Visit our website:

www.kjellberg.org

Our register of members has been updated with
email address to everybody and it has been decided
that information to our members will only be distributed through our homepage and by email.
We are currently working on modernization of our
family association. We are investigating our financial
position and we are discussing various ways of making our association more interesting and modern in
order to attract young members. Our aim is to be a
network for young people. We will continuously
inform you about the progress.

Don´t forget 22-23 of september 2012 in Sweden

Working with our homepage has been encouraging
and has given us many thoughts of improvement.
The homepage will be our main tool for spreading
information to our members. We will try to update
our homepage also with english text in order to keep
our english speaking relatives updated.
Pictures of our board of directors has been published
on the homepage and we have also published various member charts for a number of generations.
P.S
Unfortunately, we cannot for obvious reasons, publish everything in English but we will do our best in
giving you the most important facts in English. We
hope it will be interesting enough.
We are also going to increase our efforts in collecting
more information about the family tree. So please
send us information of more relatives, your own
familyties etc. It helps us keep the family tree alive!
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We would appreciate any information from down
under which could be of interest and inserted on the
webpage.

With regards from the Board through Chairman Carl Gustaf Kjellberg

