Släktmötet 2019 med filmlänk,
Utlysande av 2020-års stipendier och årsavgift.
(for English please scroll down)
Kära släktingar!
Efter drygt 2 års förberedelser, gick vårt efterlängtade 75-års jubileum av stapeln den 21-22
september 2019 på Omberg vid Vätterns östra strand mitt emellan Gränna och Vadstena. Vi
var rekordmånga deltagare, hela 135 st som hade utnyttjat tillfället att umgås en helg och
vilken helg det blev. Ett fantastiskt väder i en underbar omgivning med idel glada och
engagerade släktingar, vad mer kan man begära! Extra roligt att vi var så många familjer med
ungdomar som var med och såg ut att ha riktigt trevligt. Släktträffen innehöll även ett antal
nya grepp för att skapa möjligheter för oss släktingar att lära känna varandra ännu bättre.
Något som deltagarna såg positivt på och uppskattade.
I den efterföljande feedback-enkäten som vi skickade ut till alla släktingar som skött om
anmälningarna, hade vi en svarsfrekvens på nästan 80% och detta tyder på ett gott
engagemang. Vår första fråga Hur nöjd är du med evenemanget som helhet? fick betyget 4.9
av 5 möjliga vilket vi tolkar mycket positivt. Efter en god lunch startade vi helgen med en ”lära
känna varandra-femkamp” som i feedback-enkäten var mycket populär och fick topp-betyg.
Vi fick också en mängd bra kommentarer och förslag i enkäten, som vi tar med oss inför
planeringen av nästa släktmöte – stort tack för detta!
Själva årsmötet genomfördes på sedvanligt sätt med information om släktföreningens
ekonomi, som är fortsatt god. Vi fick lyssna på några intressanta, kortare föreläsningar om
släkten och vi fick som brukligt även en genomgång av utdelade stipendier för 2018 och 2019.
Vi avtackade också Jan W Kjellberg (22322) som nu till slut fick kliva av styrelsearbetet efter
att ha varit aktiv i olika roller i styrelsen sedan 1960-talet. Jan W erhöll för denna synnerligen
långa tjänst ett stipendium ur Carl Wilhelm Kjellbergs Minnesfond.
Till styrelse för åren 2019-2021 omvaldes till ordförande Jonas T Kjellberg (223212), och till
ledamot omvaldes Harriet Kjellberg (11334), som fortsätter i rollen som vice ordförande, Ulf
Kjellberg(223211) valdes till ny skattmästare, Mikael Angervall (223112) omvaldes och
fortsätter i rollen som sekreterare, Michael Kjellberg (22621) omvaldes så som ledamot, Sofia
Wramsby (2232111) omvaldes så som ledamot och Caroline Kjellberg (22334) omvaldes så
som ledamot. Till ny suppleant valdes Michele Gustavsson (113331i). Fotnot: Siffrorna inom parantes
talar om vilken gren och generation vi tillhör, dvs det går att utröna hur vi är släkt med vår anfader Jonas Anders Kjellberg.
Den mest frekventa kommentaren efter mötet var – Det här gör vi om! Och tänk vilken tur,
för det är precis vad vi kommer göra i september 2021. Vi laddar för ett nytt släktmöte, som
visserligen inte är ett jubileumsår, men där vi åter kommer försöka få till ett intressant och
spännande årsmöte. Nästa styrelsemöte är i maj och då börjar vi planera hur och var nästa
årsmöte kommer gå av stapeln. Mer information kommer under hösten.

På vår hemsida www.kjellberg.org kan ni hitta en mängd bilder från släktmötet. Där finns
också en film som är en sammanfattning av alla bilder. En länk direkt till filmen kan ni hitta här
Släktmötet 2020

Stipendier 2020
Vi har även i år glädjen att utlysa stipendier med en total stipendiesumma på 60.000 kr.
Stipendieansökan skall vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 30 april 2020 till
adressen jonas.t.kjellberg@kjellberg.org För att söka måste man vara medlem i Kjellbergska
släktföreningen. Mer om vilka övriga regler som gäller för att söka ett stipendium finns på vår
hemsida.

Hemsidan, Facebook och medlemsavgiften
Vi fortsätter att mata vår hemsida med bra information kring aktiviteter, bilder och formalia.
Om ni inte har inloggningsmöjlighet, kan ni enkelt få det genom ett mail till vår webbmaster
Carl Gustaf på cgkjellberg@gmail.com .
Vi vill också påminna alla årsbetalande medlemmar i släktföreningen att det är nu dags att
betala årsavgiften för 2020. Mer information finner ni här på vår hemsida www.kjellberg.org.
Många varma hälsningar från ett blåsigt och gråmulet Mölndal!
Mars 2020
Jonas T Kjellberg, ordförande

Dearest relatives!
After more than 1½ years of preparation, our long-awaited 75th anniversary took place in
September 21-22, 2019 at Omberg on the eastern shore of Vättern, between Gränna and
Vadstena. There were a record number of participants, as many as 135 who had taken the
opportunity to spend a weekend together and what a weekend it was! Fantastic weather in a
wonderful area with perfectly happy and engaged relatives. What more can you ask for? It
was a bonus that there were so many families with younger children who decided to
participate this time. This year's family reunion also included a number of new approaches to
create opportunities for us relatives to get to know each other even better, something that
the participants found positive and appreciated.
In the feedback survey we sent out to most participating relatives, we had a response rate of
almost 80%, which indicates good engagement. Our first question, “How satisfied are you
with the event as a whole?” got a grade of 4.9 out of a possible 5 points which we interpret
very favourably. At this event, we had added a “Get to know each other”-pentathlon which
was very popular and received top marks in the survey. We also received a number of good
comments and suggestions in the survey that we will include in the planning for the next family
meeting. Thank you so much for this!
The annual meeting itself was conducted in the usual way with information about the family
association's finances, which are still very good. We got to listen to some interesting shorter
lectures on the family and as usual we also got a review of distributed scholarships for 2018
and 2019. We also thanked Jan W Kjellberg (22322) who stepped down after being active in
various roles on the board since the 1960s. For his extremely long and dedicated service, Jan
W received a scholarship from the Carl Wilhelm Kjellberg Memorial Fund.
The Board for the years 2019-2021 re-elected as Chairman Jonas T Kjellberg (223212), and reelected Harriet Kjellberg (11334), who continues in the role of Vice Chairman, Ulf Kjellberg
(223211) was elected as new treasurer; Mikael Angervall (223112) ) was re-elected and
continues in the role of secretary; Michael Kjellberg (22621) was re-elected as a member; Sofia
Wramsby (2232111) was re-elected as a member and Caroline Kjellberg (22334) was reelected as a member. Michele Gustavsson (113331i) was elected new deputy. Footnote: The figures

in brackets show which branch and generation we belong to, making it possible to find out how we are related to our ancestor
Jonas Anders Kjellberg.

The most frequent comment after the meeting was “We have to do this again!” Luckily, this
is exactly what we will do, and it will happen in September 2021. We will prepare for a new
family meeting, which despite not being an anniversary year, will be an interesting and exciting
annual meeting. The next board meeting is in May and we will then start to plan the details of
the meeting. More information will be made available this fall.
On our website www.kjellberg.org, you can find lots of wonderful pictures from the family
meeting. There is also a movie that is a summary of all the pictures. You can find a link directly
to the film here The Family Meeting 2020

Scholarships 2020
This year, we have the pleasure to announce a total scholarship sum of 60,000 SEK. The
scholarship application must reach the board on Thursday April the 30th 2020 at the latest, by
e-mail to jonas.t.kjellberg@kjellberg.org. To apply, you must be a member of the Kjellberg
Family association. More about other rules to apply for a scholarship can be found on our
website home page www.kjellberg.org.

Website, Facebook and annual fee.
On our website we continuously post information about activities and formalities. If you do
not have a login to our homepage, you can easily get one by emailing our webmaster Carl
Gustaf at cgkjellberg@gmail.com.
We would also like to remind all annual members of the family association that it is now time
to pay the annual fee for 2020. More information can be found here on our website
www.kjellberg.org.

Many warm greetings from a rainy and windy Mölndal!
March, 2020
Jonas T Kjellberg

