
 
 

 
Protokoll 

Släktmötet 15 september 2012 

Kinnekullesalen på Lundsbrunn, Götene 

 
 
 

1. Ordf. hälsade ett nittiotal medlemmar välkomna. 
 

2. Carl Gustaf Kjellberg och Erik D. Kjellberg valdes till ordf. resp. sekreterare.  

 

3. Ekonomi.   

Föreningens aktieportfölj presenterades kort. Värdeutvecklingen har följt den allmänna börs-utvecklingen 

och har p.g.a skattesitsen inte rörts under året. Kontakt har tagits med fristående förvaltare för råd 

angående eventuell omplacering, men faktum kvarstår att varje omplacering utlöser skatt.  Avkastningen 

på aktieportföljen har under året och åren varit god, varför ingen omplacering gjorts.  Föreningens 

kassaflöde får anses vara mycket god och gav en nettoavkastning på  46.570:- för 2012, vilket gör att 
föreningen fortsättningsvis kan subventionera släktmöten och ge ut stipendier. 

 

4. Medlemsutveckling 

Konstaterades att föreningen har 177 medlemmar och att antalet ökat under senare år. Ytterst glädjande 

är att bara i år (2012) har 29 personer tecknat sig som ständiga medlemmar. 

 

5. J.A.Kjellberg & Söner AB 

Presenterades situationen kring J.A. Kjellberg & Söner som ägs av stipendiefonden. Bolaget åter-startades 

1984 tack vare en donation från Carl Wilhelm Kjellberg med kompletterande belopp från släktförningen. 

Det nuvarande värdet är 190 000 SEK i obligationer med låg relativt riskfri avkastnings-utveckling . Efter 
förslag från styrelsen beslöts att sälja bolaget till högstbjudande och lägga inkommande belopp till 

stipendiefonden.  Mötet godkände förslaget samt gav styrelsen i uppdrag att lägga upp riktlinjer för, samt 

genomföra försäljningen.  

 

6. Stipendieutdelning 

Stipendiaterna Charlotte Chanel och Oscar Kjellberg presenterade sig själva och mottog årets stipendier 

på 20 000:- vardera jämte ett diplom. Charlotte skall börja studier i medicin vid universitet i Stellenbosch, 

Sydafrika, samt Oscar genomförde studier på High School i Mississipi, USA. 

 

7. Stadgar 
Diskuterades frågan om revidering av släktföreningens stadgar.  Då det enligt bestämmelser för en 

förening av denna art och storlek inte krävs professionell revisor beslöts att den årliga revisionen 

fortsättningsvis skulle ske med hjälp av den kompetens som finns inom släktförningen såsom fallet varit 

under tidigare år. 

  

• Det gavs synpunkter på styrelsens förslag på omformuleringar och tillägg i befintliga stadgar men 

många får anses vara av grammatisk och kosmetisk art och rättas till av styrelsen.  

• Sambobarn bör kunna bli medlemmar. Med hänsyn till rörlighet i civilstånd m.m. kan ständigt 
medlemskap vara en god lösning. En formulering utarbetas av styrelsen. 

• Resekostnader för styrelsens medlemmar för att underlätta deltagande i styrelsearbetet bör 

kunna ges, dock med ett högsta belopp som kan fastställs årligen av styrelsen. Formulering 

utarbetas av styrelsen. 



 

 

 

Beslöts att, efter smärre justeringar enligt ovan, anta det presenterade förslaget till nya stadgar samt att 

konfirmera beslutet vid nästa ordinarie årsmöte (2013). 

 

 8. Föreningens hemsida 

Presenterades föreningens nya hemsida. Ett varmt tack riktades till Andrea Kjellberg som tillsammans 
med ordförandens diverse önskemål, svarat för dess utformning. Hemsidan är gjord i Wordpress och 

kommer att utvecklas mer under åren framöver med uppdateringar av släktens historia samt vara den 

huvudsakliga informationsspridaren till föreningens medlemmar. Alla föreningens protokoll kommer att 

finnas nedladdningsbara genom en login funktion. 

 

9. Släktkalendern  

finns nu upplagd på hemsidan. Jan W. Kjellberg, som ansvarar för kalendern, vädjade till alla att se över 

befintliga uppgifter, dels att lämna uppgifter till honom så att de luckor som alltjämt finns, särskilt för 

senare år, kan täppas till. Att uppdatera släktkalendern, är ett mycket viktigt arbete för föreningens 

medlemmar.  
 

10. Prisutdelning 

efter dagens golftävling förrättades av Jan W. Kjellberg. Vinnarna fick fina priser genom våra sponsorer. 

Vinnare av årets golftävling blev Håkan Öjebring. 

 

11. Nästa  släktmöte 

Ordf. meddelade att ordinarie släktmöte äger rum 14-15 september 2013. Besked om plats lämnas 

senare.  

 
12. Mötet avslutades.  

 

 

Stockholm/Sigtuna dag som ovan 

 

 

Vid protokollet     Justeras: 

 

 

 
Erik D. Kjellberg    Carl Gustaf Kjellberg  

   

 


