
 
 

 

Nyheter från Släktföreningen! 
 

Nytt släktmöte nästa år! 
 boka gärna in 19-20 september 2015 redan nu! 
 
2013 års släktmöte hölls tredje helgen i september och 
innehöll släktmöte, fest och god middag, lekar på sön-
dag förmiddagen och trevlig samvaro. Fina bilder finns 
på hemsidan. Vi var inte riktigt så många som på 
Lundsbrunn 2012, men ett 60-tal släktingar deltog och 
hade trevligt. Helgen gick fort som vanligt och 2013 års 
golfchampion heter Mikael Angervall. 
 
Planeringen för nästa års släktmöte har börjat, vi åter-
kommer om det! 
 
Årets stipendium 
Styrelsen har utlyst en stipendiesumma på ett belopp 
upp till 40.000:-, som fördelas efter styrelsens beslut. 
Ansökningstiden går ut den 15 juni. 
Se detaljerna och reglerna för att ansöka på vår hem-
sida: 

www.kjellberg.org 
 
J.A. Kjellberg & Söner 
Försäljningen av vårt gamla anrika företag genomfördes 
under hösten och bolaget hamnade i mycket rätta 
händer, tycker vi i styrelsen. Michael Kjellberg, son till 
Claes W, har köpt företaget och kommer att använda 
det som ett holding bolag i sin egen verksamhet. Av-
kastningen på köpeskillingen 260.000:- kommer nu att 
användas till att dela ut ett stipendium i Carl-Wilhelm 
Kjellbergs anda. Styrelsen arbetar nu fram regler till 
nästa års stipendieutlysning som kommer att bli pre-
miär för det nya stipendiet. 
 
Värdepappersförvaltningen 
En hel del omdisponeringar i värdepappersportföljen 
har under våren genomförts för att öka riskspridning 
och öka avkastningen. Styrelsens förslag och beslut 
finns i senaste styrelseprotokollet som finns på hemsi-
dan. 
 
Vi vill verkligen slå ett slag för vår hemsida som löpande 
uppdateras. Styrelseprotokoll och andra dokument, 
finns upplagda på hemsidan under inloggningsfunkt-
ionen. 
Om du inte har skaffat dig en inloggningsfunktion så gå 
in på hemsidan så får du vidare instruktioner och kan 
följa med i styrelsens arbete. 
 
Styrelsen önskar alla en skön vår och sommar! 
 

För styrelsen 

Carl Gustaf Kjellberg 
Ordförande 

 
 
 
 
 
 

News in English: 
 
 

Family reunion next year! 
Book September 19-20 2015 now! 
 
The 2013 family reunion was held during the third weekend in 
September and included an ordinary meeting, a dinner party, 
golf and lots of other activities. Great photos can be found on 
the website. We were not quite as many as at Lundsbrunn 
2012, but still about 60 members participated and enjoyed 
themselves. The weekend went too fast, as usual. The golf 
champion of 2013 is Mikael Angervall. Congratulations! 
 
Preparations for next year’s family reunion have begun and we 
will revert about this in due course. 
 
 

Scholarship 2014 
The Board has decided to allot the total sum up to SEK 40.000, 
which may be split. Deadline for application is June 15.  
 
For further details, see our website:  
 

www.kjellberg.org  

 
J.A. Kjellberg & Söner 
The sale of our old and esteemed company was concluded 
during the autumn. It is the Board’s view it ended up in very 
good hands, as Michael Kjellberg, son of Claes W., bought the 
company. He plans to use it as a holding company within his 
own business activity. The yield of the purchase price, SEK 
260.000, will finance a scholarship in the spirit of Carl-Wilhelm 
Kjellberg. The Board is currently preparing the rules that will 
apply to next year’s first scholarship.  
 
 
 
The securities portfolio 
A few rearrangements have recently been made to spread the 
risk and to increase the yield. The Board’s proposal and deci-
sion can be found on the website in the minutes of the latest 
meeting. 
 
Finally, we would like to highlight our website which is contin-
uously updated. Minutes of Board meetings and other docu-
ments are available in the log-in section. If you have not yet 
arranged access to this, please check the website for instruc-
tions in order to follow the proceedings of Board meetings.   
 
The Board wishes everyone a pleasant spring and summer! 
 
 
 

 
On behalf of the Board 

Carl Gustaf Kjellberg 
Chairman 
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