
Protokoll från styrelsemöte i Kjellbergska släktföreningen  
den 14 april 2010  

hos vice ordf. Eric Kjellberg, Stockholm 
 

Närvarande: 

 
Carl Gustaf Kjellberg (ordf.), Eric Kjellberg (v. ordf.), Jan W Kjellberg (kassör), Erik D. Kjellberg 
(sekr.) Agneta Kjellberg (suppleant), AM Alströmer (ledamot), Carl Kjellberg (ledamot).  
 
 
 
1.Godkändes tidigare  utskickad dagordning. 
 
2.Utsågs Erik D. Kjellberg till sekreterare vid mötet och Eric Kjellberg till justeringsperson.  
 
3. Godkändes föregående mötes protokoll (2012-01-14). Protokoll skall sändas till samtliga 
styrelseledamöter för synpunkter. Slutgiltigt protokoll utsändes därefter underskrivet och justerat. 
 
4. Kassören rapporterade släktföreningens respektive stipendiefondens balansrapporter för 2011. 
Båda har godkänts av revisorn. Revision fortsättningsvis varje år (tidigare vart tredje år). Noterades 
att det också för år 2011 föreligger en revisionsberättelse som lades till handlingarna, samt skickas in 
till Länsstyrelsen, tillsammans med årsredovisningen för 2011. 
 
5. Länsstyrelsen hade erinringar mot årsredovisningen för år 2010. Redovisningen skall undertecknas 
av samtliga i styrelsen och vara inlämnad om möjligt senast 23 april enligt påpekande från Läns-
styrelsen.  
 
6. Presenterade ordf. en kassaflödesanalys för perioden 2011-2017. Den årliga avkastningen efter 
skatt beräknas till ca 50 000 men tas upp till 40 000. Analysen skall gås igenom på varje 
styrelsemöte. 
 
7. Diskuterade förvaltningen av värdepapper. Styrseln enades om att den årliga avkastningen och 
utdelningen är viktig. En policy för förvaltningen bör formuleras och läget skall ses över vid varje 
styrelsemöte. Förslag på lämpligt aktieinnehav skall inhämtas från minst två håll. Beträffande likvida 
medel bör de placeras på bankkonto med högsta möjliga ränta. Beslöts att sälja innehavet av SEB 
Emerging markets samt köpa Getinge för c:a ytterligare 100.000:-. Resterande likvida medel behålls 
på bäst möjliga räntekonto.  
 
8. JA Kjellberg & Söner. 
Förvaltningsberättelsen är reviderad och godkänd för år 2011. I det följande krävs ingen revision pga 
ändrade bestämmelser. Beslöts att hänskjuta till årsmötet att besluta att överföra innestående belopp 
till Stipendiefonden och inrätta ett stipendium till donator Carl Wilhelm Kjellbergs minne. Utsågs 
ordf. och kassör att ta fram ett förslag i syfte att sälja bolaget till högstbjudande att föreläggas på 
årsmötet.  
 
9. Årets stipendieansökningar. Fyra ansökningar hade inkommit alla avseende utbildning. Beslöts 
enhälligt att tilldela Oscar Kjellberg och Charlotte Chanel vardera 20.000 SEK. Stipendiemottagare 
skall vara medlem av släktföreningen och skall närvara vid släktmötet och presentera sig själv samt 
hålla ett kort anförande (10 min.) om hur stipendiet skall användas. Uppdrogs åt sekreteraren och 
Carl Kjellberg att till nästa styrelsemöte inkomma med förslag till riktlinjer för stipendiehanteringen.  
 
 



10. Släktmötet i Lundsbrunn 15-16 september 2010. 
a) utflykten till Läckö sker i två bussar. Carl Gustaf och Erik D. Skall under bussresan berätta om 
släktens historia i Västergötland.  
b) Jan W. Skall svarar för utskick med påminnelse om anmälan till släktmötet. 
c) fotografering beställs av Andrea Kjellberg (genom Agneta och Carl Gustaf) 
d) sedan anmälningar inkommit avgörs alla frågor om placering inklusive ett ”ungdomsbord”. 
Ungdomarna skall efter middagen gärna indelas i små grupper och få tillfälle att presentera sina 
synpunkter på släktföreningens verksamheter. 
 
11. Beslöts att arvodera Andrea Kjellberg med 5.000 plus moms för att ta fram en ny platform för 
föreningens hemsida. Hemsidan skall sedan kunna administreras av styrelsen. 
 
12. Under våren skall medlemmarna genom ordförandens nyhetsbrev/försorg informeras om 
stipendier, hemsidan, JA Kjellberg & Söner, lite ekonomi etc. 
 
13. Föreslogs att göra en kurva över medlemsantalet genom åren. Att visa upp på släktmötet. 
Kassören Jan W går igenom medlemssituationen. 
 
14. Stadgarna bör moderniseras. Förslag på revision av stadgarna görs av styrelsen. Ändringsförslag 
presenteras och godkänns vid släktmötet. Jan W. Skall göra en punktvis uppställning av de 
formuleringar som nu gäller men som styrelsen vill ändra. 
 
15. Nästa årsmöte äger rum i Vadstena 14-15 september 2013.  
Sonderingar beträffande lämpliga inkvarteringsplatser skall göras (tex. Ormbergs golfklubb mm.)  
 
16. Nästa styrelsemöte äger rum söndag 26 augusti 2012 som telefonkonferens kl. 16.00-18.00. 
Agneta undersöker om Skype i det sammanhanget kan användas som kommunikationsmedium.  
 
 
Stockholm 2012-04-14 
 
 
Vid protokollet:       Justeras: 
 
 
 
Erik D. Kjellberg       Eric Kjellberg 
 


