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Nyheter från Släktföreningen!

News in English:

Årets släktmöte 2012
Gick av stapeln 15-16 september på Lundsbrunns Kurort
utanför Götene. Rekorddeltagande med nästan 100
deltagare och bra väder. Golftävlingen genomfördes på
lördagen och de som inte spelade, badade SPA eller kom
lite senare till mötet. Därefter hölls ett extra släktmöte
och på kvällen avnjöts en god middag. Söndagen gjordes
en utflykt till Läckö slott och för ett tjugotal medlemmar
ordnades en fotbollsgolfstävling.
Logga gärna in på hemsidan för att läsa dokumentation,
protokoll etc från styrelsemöten och släktmöten. All
dokumentation från släktföreningens möten kommer att
läggas upp på hemsidan www.kjellberg.org

The Family Reunion 2012
took place on 15-16 September at Lundsbrunns Kurort, near
Götene. We had a record attendance with close to 100 participants and pleasant weather. The golf competition was played
on the Saturday and some of those who did not play enjoyed
the spa.
The extraordinary meeting was held later in the afternoon,
followed by a delicious dinner. On Sunday we made an excursion to Läckö Palace and also arranged a football golf competition.
Please log in on the website www.kjellberg.org to read notes
and minutes etc. from board meetings and reunions.

J.A. Kjellberg & Söner AB
På släktmötet togs ett beslut att sälja JAK & Söner till
högsterbjudande. Så nu är det fritt fram för anbud på
vårt företag. Värdet på inkråmet är nu c:a SEK 210.000:och styrelsen har beslutat att godta bud på 250.000:- och
uppåt. Styrelsen ser gärna att företaget stannar inom
släkten varför bud endast kommer att accepteras från
släktingar.
Anbud skickas till vår skattmästare och behöver du mer
information
så
emaila
vår
skattmästare
jan.w@kjellberg.org. Vi önskar anbud senast 15 februari
2013. Styrelsen förbehåller sig rätten att välja mest
lämplig anbudsgivare.

J. A. Kjellberg & Söner AB
It was decided at the meeting to sell JAK & Söner and the company is now available for offers. It is currently valued at SEK
210.000 kr. and the Board has decided to consider bids of
250.000 and above. We wish to see that the company remains
within the Kjellberg family and for this reason will only review
offers from relatives.
Bids should be sent by e-mail to our Treasurer no later than
February 15, 2013. For more information please e-mail him at
jan.w@kjellberg.org. The Board reserves the right to select the
most suitable proposal.

Utlysning av stipendium
Styrelsen utlyser härmed ett stipendium på SEK 20.000:för år 2013. Detaljer och regler för ansökan finns på
hemsidan. Ansökan skall vara ordföranden tillhanda
senast 2013-04-30.

The Scholarship
The scholarship for 2013 will be in the amount of SEK 20.000 kr.
Full details are available on the website and applications should
be received by the Chairman no later than 30 April 2013.

Nästa släktmöte
Välkomna nästa år till ordinarie släktmöte 14-15 september på Starby Hotell i Vadstena, inbjudan med närmare information skickas ut i slutet på februari 2013.
Vi hoppas på ett ännu större deltagande 2013. Vi lovar
ett späckat program!

The next Meeting
Welcome to next year’s Ordinary Meeting (every second year
from now on) on September 14-15, 2013 at the Starby Hotel in
Vadstena. Invitations with more information will be sent by email towards the end of February. We are hoping to see an even
greater participation and promise a varied and interesting programme.

Gå in på vår nya hemsida www.kjellberg.org

Visit our website www.kjellberg.org
For those of you who were not present at the last meeting, we
suggest you visit our newly redesigned website, with information about the Kjellberg family society, history, family tree
and links to other websites of some members. If you have your
own website we will be pleased to add a link. We will insert
English text as much as we can.

För er som inte var med på släktmötet kan vi tipsa om
vår nya webbplats med all information om släktföreningen samt diverse Kjellbergsk historia, släktkalender samt
några länkar till medlemmars hemsidor. Har du en hemssida så publicerar vi gärna en länk.

Vi ses i september på Starby Hotell i Vadstena!

We look forward to seeing you in September 2013 at the Starby
Hotel in Vadstena!

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Genom
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Ordförande

The Board wishes you a Happy Christmas and all the best for the
New Year!
through
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Chairman

