
 
 

 
 

Protokoll 
Fört vid släktmötet 14 september 2013 

Starby Hotell, Vadstena 
 

 
 

1. Ordf. hälsade ett femtiotal medlemmar välkomna. 
 

2. Carl Gustaf Kjellberg valdes till ordförande för mötet. 
 

3. Godkändes dagordningen med tillägg för en extrapunkt om firma J.A  Kjellberg & Söner AB. 
 

4. Erik D. Kjellberg valdes till sekreterare för mötet. 
 

5. Göran Kjellberg och Ulf Kjellberg valdes till justeringsmän. 
 

6. Ekonomi.  
Ordf. kommenterade föreningens kassaflöde och aktieportfölj. Värdeökningen på portföljen  
under det senaste året har varit ca 12% och börsvärdet är för närvarande 1.707.186 SEK. Inga 
omplaceringar är gjorda den gångna perioden.  
 

7. Medlemsutveckling.  
Medlemsantalet är nu 184 och har ökat betydligt under det senaste året. Ett flertal 
tillkommande ständiga medlemskap kan noteras.  
 

8. J.A. Kjellberg & Söner.  
Skattmästaren meddelade att släktföreningen förhandlar med Mikael Kjellberg som är Claes 
William Kjellbergs äldste son. Mikael avser att lägga hela sin affärsverksamhet under 
firmanamnet vilket noterades med glädje. Senast 31 december 2013 skall avtalet vara 
undertecknat samt köpesumman om 260.000:- ha kommit släktföreningen tillhanda.  
Beslöts att lägga det inkommande beloppet i ett investeringskonto och att använda 
avkastningen till ett stipendium, till Carl Wilhelm Kjellbergs minne, till den person som 
förtjänstfullt gör insatser för Kjellbergska släktföreningen.  

 
9. Årsredovisningar.  

Presenterades och godkändes årsredovisningar för 2011 och 2012.  
 

10. Revisionsberättelse.   
Ordföranden presenterade revisionsberättelserna för åren 2011 och 2012 där revisorn 
tillstyrker ansvarsfrihet för båda åren.  

 
11. Styrelsens ansvarsfrihet.  

Det ordinarie årsmötet biföll revisorns tillstyrkan om ansvarsfrihet. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Inkomna skrivelser.  
Inga skrivelser har inkommit från ledamöter i styrelsen respektive föreningens medlemmar. 

 
13. Val av ordförande.  

Mötet valde Carl Gustaf Kjellberg till ordförande intill nästa ordinarie släktmöte 2015. 
 

14. Val av ny styrelse fram till nästa ordinarie släktmöte 2015.  
Då inga avsägelser hade inkommit omvaldes enhällit den nuvarande styrelsen: 
Jan Kjellberg, Erik D. Kjellberg, Eric Kjellberg, Claes Kjellberg, Agneta Kjellberg. Till ny medlem 
i styrelsen valdes Caroline Kjellberg.   
Omval av Carl J:son Kjellberg och nyval av Mikael Angerwall som suppleanter i styrelsen. 

 
15. Val av revisor och revisorssuppleant.  

Valdes Håkan Öjerbring till revisor och Fredrik Kjellberg till revisorssuppleant intill nästa 
ordinarie släktmöte 2015. 
 

16. Val av valkommitté.  
Omvaldes Ulf Kjellberg, nyvaldes som sammankallande Carl Johan Kjellberg.  

 
17. Medlemsavgifter 

Medlemsavgifterna behölls oförändrade dvs 100 SEK som ordinarie årsavgift, 250 SEK som 
årsavgift för familj och 1.600 SEK för ständigt medlemskap.  

 
18. Stipendier. 

Årets stipendiater är Andrea Kjellberg och Jonas Kjellberg. Andrea är bosatt i Portugal och är 
verksam som webdesigner och därtill hästexpert.  Jonas går tonsättarutbildningen på 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Ordförande läste upp stipendiaternas ansökningar och 
deras motiveringar, då ingen av dem kunde närvara vid mötet.  
Stipendiesumman var i år 10.000 SEK per stipendiat. 

 
19. Avlidna släktingar.  

Hölls en tyst minut för under det sistlidna året avlidna släktingar: Kerstin och Claes William 
Kjellberg samt Elisabeth Alströmer.  

 
20. Beslut om stadgeändring. 

Antogs de vid tidigare möten föreslagna ändringarna i föreningens stadgar.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

21. Släktkalendern. 
Släktkalendern uppdateras kontinuerligt av Jan W Kjellberg som framhöll att det är viktigt att 
regelbundet ge honom personuppgifter så att kalender hålls aktuell.  
Släkttavlan hade denna gång tryckts ut på pappersrulle och mätte ca 1 ggr 4 meter och 
granskades senare under kvällen med stort intresse. Den överläts därefter till unge Vincent 
Kjellberg.  

 
22. Övriga frågor. 

Christina Kjellberg väckte frågan om Knut Kjellbergs byst som står utanför Stadsbiblioteket i 
hörnet Odengatan-Sveavägen i Stockholm. Trots tidigare försök saknas alltjämt en namnskylt 
på sockeln. Uppdrogs åt Erik D. Kjellberg att undersöka om möjligheten att sätta dit en 
namnskylt. Kontakt skall närmast tas med Stockholms stadsmuseum med hänvisning till 
föreningens önskemål om lämplig åtgärd och eventuellt ett ekonomiskt bidrag.  
 
Diskuterades om inte släktringen skulle kunna få en annan färg för samboförhållanden. 
Frågan delegerades för vidare diskussion i styrelsen. 

 
23. Nästa släktmöte äger rum 19-20 september 2015 på plats som meddelas senare. 

 
24. Mötet avslutades. 

 
 
 
 
 
Vadstena dag som ovan 
 
 
 
Vid protokollet:             Justeras: 
 
 
________________            ________________ 
Erik D. Kjellberg             Göran Kjellberg 
 
 
 
 
 
                ________________ 
                Ulf Kjellberg 


