
 
 

PROTOKOLL 
 fört vid styrelsemöte i Kjellbergska släktföreningen 
den 25 mars 2017 hos Jonas T Kjellberg, Mölndal. 

 
Närvarande: 
Carl Gustaf Kjellberg (ordf.), Jonas T. Kjellberg (v. ordf), Jan W. Kjellberg (kassör), Erik 
Kjellberg (sekr.), Mikael Angerall, Caroline Kjellberg. Michael Kjellberg och Sofia Wramsby 
som suppleanter 
 
 
1. Ordföranden hälsade alla välkomna och konstaterade att det var mycket trevligt med att 
så många hade kommit till mötet. Tidigare utsänd dagordning godkändes. 
 
2. Utsågs Erik Kjellberg till sekreterare och Mikael Angervall till justeringsperson. 
 
3. Föregående mötes protokoll granskades och godkändes. 
 
4. Ekonomi 
Styrelsen godkände årsredovisningen 2016, dels för släktföreningen, dels för 
stipendiefonden och gick igenom ”6-år i sammandrag” med kommentarer och diskussion.  
Kan konstateras att ekonomin i föreningen är god samt att de omplaceringar som gjorts i 
värdepappersportföljen har fallit väl ut. Viktningen mellan aktierna har blivit bättre och 
utdelningsnivån har ökat, vilket är det primära syftet med omplaceringarna.  
 
Efter genomgång beslöts att göra vissa omplaceringar:  
- försäljning hela innehavet av Astra Zeneca och H&M och köper Atlas Copco och Sandvik. 
- Beslöts att skattmästaren skall ha rätt att teckna nyemissioner av aktier utan godkännande 
av övriga styrelseledamöter.  
 
Presenterade ordföranden en kassaflödesanalys för åren 2017 - 2021 som skall ses som ett 
mycket levande dokument med uppföljning och justering vartefter tiden går. Kassaflödet är 
ju beroende på utdelningen/avkastningen från värdepappersportföljen, samt nivån på 
subventioneringen vid våra släktmöten. 
 
5. Stipendieutdelning 2017 
Beslöts att i år avsätta 20 000 SEK som stipendiesumma. Vidare diskuterades lite principer 
runt framtida utdelningsnivåer, beroende på antal sökande. Styrelsen avgör på sedvanligt 
sätt vilka av de sökande som erhåller ett stipendium och storleken på detta.  Årets 
stipendium utlyses i mitten av april i nyhetsbrevet, facebook och hemsidan. Ansökningstiden 
går ut 30 maj.  
 
 
 



6.  Släktmötet 2017 
Släktmötet äger rum 15-16 september på Bachelors Club i Göteborg. I festkommittén ingår 
Jonas, Jan W, Agneta och Sofia. Sista dag för anmälan till släktmöte är 16 juni. Förslag till 
aktiviteter förslogs är golf, bridge, och femkamp (Liseberg) och fördelningen av kostnader för 
deltagare respektive föreningen skall redovisas tydligare av festkommittén efter sonderingar 
hos Bachelors och boendealternativ. 
 
Beslöts att föreningens 75-årsjubileum 2019 avhålls helgen 21 - 22 september. 
 
7. Medlemssituationen 
Medlemssituation är relativt stabil med en nivå på runt 200 medlemmar. Skattmästaren 
presenterade en aktuell medlemsförteckning.  
Diskuterades den kontinuerliga uppdateringen av släktträdet och vem som kan tänkas ha 
ansvaret efter Jan W. Kjellberg. Ordföranden gjorde oss uppmärksamma på internetsajten 
My Heritage som är mycket användbar som arbetsinstrument. Båda dessa punkter har 
tidigare diskuterats i styrelsen utan någon slutgiltig lösning i sikte.  
 
 
 
 
Mölndal den 30 mars 2017   
 
    
 
 
Carl Gustaf Kjellberg 
Ordförande 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Erik Kjellberg     Mikael Angervall  


