
Protokoll från styrelsemöte i Kjellbergska släktföreningen den 23 februari 2013  
på Starby Hotel Vadstena. 

 
Närvarande: 
 
Carl Gustaf Kjellberg (ordf.), Eric Kjellberg (v. ordf.), Jan W. Kjellberg (kassör), Agneta Kjellberg 
(ledamot),   
 
 
 
1.Godkändes tidigare  utskickad dagordning. 
 
2.Utsågs Eric Kjellberg till sekreterare vid mötet och Agneta Kjellberg till justeringsperson.  
 Godkändes föregående mötes protokoll. Protokoll skall sändas till samtliga närvarande 
 styrelseledamöter för synpunkter. Slutgiltigt protokoll utsändes därefter underskrivet och 
 justerat. 
 
3. Ekonomi 
3.a)  Årsresultat 2012 
 Kassören rapporterade släktföreningens respektive stipendiefondens balans- och   
 resultatrapporter för 2012. Båda skall revideras av revisorn.  
 
3.b) Kassaflödesanalys prognos 2012 till 2017 
 Presenterade ordf. en kassaflödesanalys för perioden 2012-2017. 
 Den årliga avkastningen efter skatt beräknas till ca 40 000 SEK. Det konstaterades att det 
 program med släktmöten och stipendier vi har beslutat har tillräcklig finansiering med 
 nuvarande finansiella ställning. 
  Analysen skall gås igenom på varje styrelsemöte   
 
3.c) Medlemsavgifterna diskuterades och det beslöts efter noga övervägande att behålla nuvarande 
 avgifter. 
 
3.d) Värdepappersförvaltningen.  
 Det konstaterades att nuvarande portfölj har givit en god avkastning som varit stabil över 
 åren. Det beslöts att undersöka om vi har avräkningsnotor från investeringstillfället för de 
 aktier som finns i depån, mht kommande deklarationer. Att placera om innehaven kommer att 
 medföra en betydande skattekostnad. Mötet beslöt dock att starta en flerårig process att steg 
 för steg sälja och skatta av de nuvarande innehaven så att medlen kan föras över till 
 investeringssparkonto där reavinstskatt inte behöver betalas. Investering skall sedan göras i 
 lågrisk och högavkastande värdepapper.  
 
 
3.d) Status JAK& söner 
 Ordförande Carl-Gustaf har börjat skriva en berättelse om bolaget J A Kjellberg o Söner AB. 
 Skattmästaren Jan W meddelade att det fanns intresse från en medlem i föreningen att köpa 
 bolaget för 260.000  SEK. Skattmästaren uppdrogs att genomföra affären. 
 
3.e) Ersättning för styrelsemöten 
 Efter diskussion beslöts att styrelsen skall utarbeta en skrivning som, efter beslut på årsmöte,  
 skall tas in i stadgarna med innebörden att styrelsen kan fatta beslut om kostnadsersättning till 
 styrelsemedlemmar som deltar i möten som medför kostnader för resor och/eller uppehälle. 
 



4. Stipendieutdelning 2013 
 Annonseras i nyhetsbrevet inom kort. Totalbeloppet blir 20.000 SEK.  Anmälan före 30 april 
 till styrelsen. Utdelning på släktmöte 14 till 15 september 2013. 
 
5. Släktmöte 2013 
 Att ordna inför mötet: 

- Bra bordsplacering (Jan W och Agneta) 
- Bridge (Jan W) 
- Golf ( Agneta) 
- Tennis (någon av de som anmäler sig till tennisen) 
- Stadsvandring Vadstena (Eric) 

 Programmet planerades i detalj. Ordförande Carl Gustaf gör slutgiltigt förslag till inbjudan. 
 Subventionen beslöts till ca 40.000 SEK 
 
6.  Medlemsvård. 
 Antalet ständiga medlemmar har ökat till 115 och antalet årsbetalande har ökat till 69. Den 
 nya hemsidan har tagits emot mycket väl. Beslöts utarbeta ett förslag till kompensation för de 
 som värvar nya betalande medlemmar. 
 
7.  Kjellbergiana 
 Arbetet med släktträdet fortgår. Nya hemsidan skall uppdateras löpande. 
 
8.  Status revision av stadgar. 
 Arbetet fortgår och förslagen bearbetas av Carl Gustaf och Jan W 
 
9.  Nästa möte blir i samband med släktmötet 14 till 15 september 
  
Stockholm 2013-02-26 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
Eric Kjellberg     Agneta Kjellberg 


