
 ^}xÄÄuxÜzá~t fÄù~ày≠ÜxÇ|ÇzxÇ^}xÄÄuxÜzá~t fÄù~ày≠ÜxÇ|ÇzxÇ^}xÄÄuxÜzá~t fÄù~ày≠ÜxÇ|ÇzxÇ^}xÄÄuxÜzá~t fÄù~ày≠ÜxÇ|ÇzxÇ 

 

Nyheter från Släktföreningen! 
 
Årets släktmöte 
Vi har rekord i anmälningar och vi kommer nu att bli 

101 släktingar (hittills anmälda) som möter upp på 

Lundsbrunn 15-16 september. Det är inte för sent att 

anmäla sig ännu. 22 st har anmält sig till golfen vilket 

också är rekord. Ett sjuttiotal följer med till Läckö och 

ett tjugotal kommer att spela fotbollsgolf.  Styrelsen är 

mycket glada för den stora uppslutningen och vi ser 

fram emot en riktigt trevlig helg på Lundsbrunn. Mer 

information följer i det tidiga höstbrevet! 

 

Årets stipendiater 
Två stipendiater utsågs av styrelsen, Charlotte Chanel 

som bor i Sydafrika samt Oscar Kjellberg som bor i 

Mölndal. De får vardera 20.000:- i stipendium för sina 

studier. Som alltid är brukligt så kommer de att mycket 

kort presentera sig på släktmötet  

 

Hemsidan 
Nu pågår arbetet med att utveckla vår hemsida på en 

ny plattform. Vi kommer att ha en betydligt mer mo-

dern och ändamålsenlig hemsida med mycket informat-

ion och login funktion. Vi kommer att lägga in styrelse-

protokoll samt en del övrig information som enbart 

skall vara till för medlemmarna.  

 

J A Kjellberg & Söner 
Är ett bolag som föreningen äger 100% i och där aktie-

kapitalet en gång skänktes generöst av Carl Wilhelm 

Kjellberg. Tyvärr är kapitalet låst och styrelsen har 

funderat ett tag på hur dessa pengar skulle kunna 

användas bättre än att vara inlåsta i aktiekapital. Vi 

kommer i god tid före släktmötet att presentera ett 

förslag avseende detta. 

 

Föreningens kapital 
Även här har styrelsen funderat och diskuterat riskni-

våer, alternativa placeringar, utdelnings och avkast-

ningspolicy samt mycket annat runt hur vi säkrar vårt 

kapital och utdelningskapacitet för våra stipendier och 

släktmöten. Vi har en mycket god ekonomisk ställning, 

men vi har svårt att göra omdisponeringar på grund av 

att vi då kommer att realisera en stor vinst som upp-

stått genom åren, och vi får då en skatteffekt. Närmare 

redogörelse för våra tankar och idéer runt kapitalför-

valtningen kommer vi att presentera på släktmötet. 

 

Föreningens stadgar 
Även här pågår ett arbete med översyn. Vi kommer att 

presentera lite tankar om detta på släktmötet. 
 

 

En skön sommar önskas alla släktingar av Styrelsen  

genom   

Carl Gustaf Kjellberg 
Ordförande 

News in English: 

 

Family Reunion 2012 

This year we have a record number of registrations. So far 101 

relatives plan to meet up at Lundsbrunns Kurort (Spa) on 

September 15-16 – and it is still not too late to register! 22 

members will play golf, in itself also a record. While 70 mem-

bers visit Läckö Palace, another 20 will play football golf. 

We are all are very happy to be seeing so many of you and are 

looking forward to an enjoyable weekend at Lundsbrunn. 

Further information will follow in the early autumn news 

letter. 

 

Scholarships 2012 

Two scholarships were awarded by the Board. The recipients 

are Charlotte Chanel, South Africa and Oscar Kjellberg, Möl-

ndal. They will each receive 20.000 kr for further education 

and will introduce themselves at the meeting. 

 

Website 
 

The website is currently being developed on a new platform 

and we will soon have a modern and user friendly home page 

with more information as well as a log-in function. We will, 

e.g. make minutes of Board meetings and other special infor-

mation available to registered members. 

 

 

J A Kjellberg & Söner  
 

This is a dormant company, wholly owned by the Society. Its 

share capital was generously donated some time ago by Carl-

Wilhelm Kjellberg, but it is unfortunately locked up. The Board 

has for some time been considering how these funds could 

come to better use and we will present a proposal well (?) 

before the meeting. 

 

 

The Society’s Financial Assets 
 

The Board has been reviewing investment risk levels, alterna-

tives, yield policies as well as other matters concerning the 

secure use of our assets and yield to finance scholarships and 

reunions. 

While we are currently enjoying a very good economic posi-

tion, we could have a problem with a future tax liability. With 

the aim of reorganising the portfolio, we may have to realise 

some profits on assets that have been accumulating over the 

years. We will present our ideas concerning asset manage-

ment more closely at the meeting. 

Society’s by-laws 
 

A review of the by-laws is in progress and we will also present 

some thoughts on this subject at the meeting. 

 

 

The Board wishes all relatives a very pleasant summer, 

through 

Carl Gustaf Kjellberg 
Chairman 
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