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Protokoll från Kjellbergska Släktföreningens och Kjellbergska 

Släktföreningens Stipendiefonds ordinarie släktmöte på Scandic Foresta den 3 

september 2011. 

 

1. Mötet öppnades av avgående ordföranden Jonas Kjellberg och utsågs Carl Gustaf 

Kjellberg till ordförande för mötet. 

2. Föreslagen dagordning godkändes. 

3. Till sekreterare vid mötet valdes Eric Kjellberg 

4. Till justeringsmän/kvinnor valdes Harriet Kjellberg och Carl Seitz att jämte 

ordföranden justera protokollet. 

5. Avgående ordföranden Jonas Kjellberg föredrog styrelsens och revisorernas 

berättelser för åren 2008, 2009 och 2010 för Kjellbergska Släktföreningen ( org nr 

816400-2795) och Kjellbergska Stipendiefonden ( org nr 857200-8798). Det 

konstaterades att föreningens och stipendiefondens förmögenhet hade utvecklats väl 

under perioden särskilt med hänsyn till de senaste årens turbulens på de finansiella 

marknaderna. Det påpekades att stipendiefonden inte är en officiell stiftelse under 

tillsyn av länsstyrelsen, utan en ideell förening. Tack vare initiativ från styrelsen och 

med bistånd från revisionsfirman PWC har skattekostnaden för de bägge 

föreningarna kunnat hållas nere. Bengt Kjellberg ifrågasatte om det var en bra 

ordning att vi använder föreningarnas pengar till att hålla släktmöten och inte till 

stipendier. Jonas svarade att det kan naturligtvis alltid diskuteras med att avgående 

styrelsen hade gjort den bedömningen att det var ett bra sätt att så samla släktens 

medlemmar till släktmöte. Detta förhållningssätt hade även uttryckligen understötts 

av gamle ordföranden Jonas C:son Kjellberg. 

6. Ansvarsfrihet för styrelsen för åren 2008, 2009 och 2010. Mötet beslutade att bevilja 

ansvarsfrihet för styrelsen för föreningen och fonden för de nämnda åren. 

7. Carl Gustaf Kjellberg presenterade den föreslagna nya styrelsens programförklaring. 

Se PDF på www.kjellberg.org. Efter diskussion beslöts att ge den föreslagna nya 

styrelsen mandat att gå vidare med att integrera de bägge föreningarna ( Kjellbergska 

Släktföreningen och Kjellbergska Släktföreningens Stipendiefond) och att se över 

regler för utdelning av stipendier. Mötet utryckte sin uppskattning av Carl Gustaf 

Kjellbergs förslag till vitalisering av Släktföreningen med bl a inslag av sociala medier 

och modernt nätverkstänkande för att på så sätt få med nya yngre medlemmar. 

8. Förslag till ändring av stadgar. Carl Gustaf Kjellberg föreslog mötet att på 2 punkter 

ändra stadgarna. ” Styrelsen skall bestå av minst fyra ledamöter utöver ordföranden” 
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där ändringen är ordet ”minst”, och att släktmöte skall hållas vart annat år. Mötet 

beslutade att godta dessa ändringar.  

9. Valkommitté genom Bengt Kjellberg presenterade sitt förslag till ny styrelse : 

 

Carl Gustaf Kjellberg ordförande 

Eric Kjellberg  

Jan W Kjellberg  

Erik D Kjellberg  

Agneta Kjellberg  

Claes Kjellberg  

 

A M Alströmer Suppleant 

Carls J:son Kjellberg suppleant 

Som revisorer föreslogs: 

Staffan Kjellberg och suppleant Fredrik Kjellberg 

Mötet beslöt enhälligt enligt valkommitténs förslag. 

10. Val av valkommitté. Föreslogs Bengt Kjellberg som sammankallande med Ulf Kjellberg 

som ledamot. Mötet beslutade enligt detta förslag. 

11. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2012 till 2014 

Vuxen över 18 år  100 SEK 

Ungdom under 18 år 50 SEK 

Familj  250 SEK 

Ständig medlem 1600 SEK 

Beslut fattades av mötet enligt detta förslag. 

12. Övriga frågor. Göran Kjellberg föreslog att föreningen skulle bekosta renovering av en 

C.O Kjellbergs grav på Örgryte gamla kyrkogård. I denna fråga har tidigare släktmöten 

beslutat att föreningen inte kan åta sig att bekosta detta, eftersom det omedelbart 

uppstår problem med gränsdragningen vilka familjegravar som skall bekostas av 

föreningen och vilka som inte bekostas. Efter diskussion där för- och nackdelar 

övervägts beslutade mötet att fortsätta tidigare mötens policy i denna fråga. Enligt 

tidigare beslut i föreningen bekostas endast nödvändiga kostnader för Jonas Anders 

Kjellbergs grav. 
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13. Nästa möte. Carl Gustaf Kjellberg meddelade att nästa extra släktmöte kommer att 

hållas 3:e helgen i september 2012. 

14. Ordföranden avslutade mötet och tackade alla närvande för visat intresse. 

 

Stockholm 2011-09-04/ Eric Kjellberg 

 

Justeras: 

 

………………………………….  ………………………………… ……………………………… 

Carl Gustaf Kjellberg  Carl Seitz  Harriet Kjellberg 

 


