
	  
	  
Protokoll	  fört	  vid	  styrelsemöte	  i	  Kjellbergska	  släktföreningen	  den	  11	  april	  2015	  hos	  Carl	  
Gustaf	  Kjellberg,	  Sigtuna	  
	  
Närvarande:	  	  
Carl	  Gustaf	  Kjellberg	  (ordf.),	  Jan	  Kjellberg	  (skattmästare),	  Agneta	  Kjellberg	  (ledamot)	  Erik	  D.	  Kjellberg	  
(sekreterare.)	  
	  
1.	  Ordföranden	  hälsade	  alla	  välkomna,	  dagordningen	  godkändes.	  
	  
2.	  Utsågs	  Erik	  till	  protokollförare	  och	  Agneta	  till	  justeringsdam.	  
	  
3.	  Godkändes	  föregående	  protokoll.	  
	  
4.	  Ekonomi	  
	  

a)	  Meddelade	  skattmästaren	  att	  revisionen	  för	  år	  2014	  är	  klar.	  	  Granskades	  balans-‐	  och	  
resultaträkningar	  för	  släktföreningen	  respektive	  stipendiefonden	  varvid	  konstaterades	  att	  den	  
ekonomiska	  situationen	  var	  mycket	  tillfredsställande	  (bifogas	  protokollet).	  	  Årsredovisningarna	  för	  
2013	  och	  2014	  underskrevs	  av	  de	  närvarande	  samt	  skickas	  ut	  för	  underskrift	  till	  övriga	  ledamöter.	  
	  

b)	  Granskades	  kassaflödesanalysen	  2015-‐2020	  (per	  11	  april)	  och	  gjordes	  vissa	  justeringar.	  Gav	  
dock	  en	  positiv	  bild	  över	  likviditeten	  i	  föreningen	  framåt	  i	  tiden.	  	  
	  

c)	  Diskuterades	  värdepappersportföljen.	  Beslöts	  att	  för	  närvarande	  inte	  göra	  några	  omplaceringar.	  
Dock	  skulle	  Electrolux	  fortsätta	  att	  bevakas	  pga	  av	  dess	  återvunna	  dominans	  i	  portföljen.	  
	  

d)	  Beslöts	  att	  redovisa	  värdepappersportföljen	  i	  två	  delar,	  en	  del	  med	  högavkastande	  aktier,	  samt	  
en	  del	  med	  likvida	  räntefonder	  med	  god	  avkastning	  som	  hanteras	  som	  motsvarande	  bankkonton,	  
dock	  med	  ränta.	  	  

	  

5.	  Stipendieutdelning	  
	  

a)	  Årets	  stipendiesumma	  20.000	  SEK	  –	  ansökan	  och	  utdelning	  sker	  enligt	  stadgarna.	  
Beslöts	  att	  styrelsen	  innan	  utbetalning	  av	  resp.	  stipendium	  drar	  av	  1.600	  för	  ständig	  medlemskap	  
för	  stipendiaten.	  Denna	  ordning	  skall	  meddelas	  stipendiaten.	  	  
Utlysning	  av	  stipendier	  skall	  ske	  från	  2016	  ske	  i	  januari	  för	  att	  följa	  stadgarna	  bättre.	  
	  

b)	  Beträffande	  stipendier	  -‐CW	  minne-‐	  beslutades	  att	  det	  är	  styrelsen	  som	  skall	  utse	  stipendiater	  
och	  utdelning	  sker	  då	  styrelsen	  så	  bestämmer.	  Beslöts	  att	  stipendiesumman	  skulle	  uppgå	  till	  10%	  
av	  den	  totala	  nettoavkastningen	  efter	  skatt	  på	  värdepappers-‐innehavet.	  

	  

6.	  Släktmötet	  2015	  
	  

-‐	  Årets	  släktmöte	  äger	  rum	  på	  Hooks	  herrgård	  18-‐19	  september.	  
-‐	  Diskuterades	  de	  praktiska	  arrangemangen.	  
	  
Festkommittén	  består	  av	  följande	  personer:	  

	  
Carl	  Gustaf	  -‐	  förhandlar	  och	  svarar	  för	  det	  administrativa	  samt	  informerar	  på	  webb	  och	  facebook.	  
	  
Jan	  –	  tar	  emot	  anmälningarna,	  samt	  för	  excellogg	  med	  deltagarlista.	  Ansvarar	  för	  släktbridge	  samt	  
golftävlingen.	  Ansvarar	  för	  bordsplaceringen	  av	  deltagarna.	  
	  
Agneta	  –	  svarar	  för	  bordsplacering	  i	  rummet,	  samt	  praktiska	  arragemang	  vid	  middagen.	  



	  
Eventarrangemang:	  beslöts	  att	  kontakta	  samma	  firma	  som	  anordnade	  event	  vid	  mötet	  på	  Starby,	  
Vadstena.	  Presenterade	  ordföranden	  en	  ekonomisk	  kalkyl	  för	  släktmötet.	  Efter	  ingående	  diskussion	  
fastslogs	  följande	  avgifter	  för	  gästerna	  baserat	  på	  c:a	  90	  personer	  och	  70.000:-‐	  i	  subvention:	  
Vuxen	  (dubbelrum)	  1.490,	  vuxen	  (enkelrum)	  1.790,	  ungdom	  17-‐24	  år:	  290,	  ungdom	  13-‐18	  år:	  190,	  
barn	  4-‐12	  år:	  100.	  	  
Beslöts	  att	  göra	  vissa	  förtydliganden	  i	  anmälningsblanketten	  beträffande	  rumsbokningar	  etc.	  
Föreslogs	  att	  ordna	  ett	  lotteri.	  
Anmälan	  om	  deltagande	  skall	  insändas	  senast	  15	  maj	  –	  nyhetsbrev	  bör	  därför	  sändas	  snarast	  möjligt.	  	  
	  

7.	  Medlemsvård.	  	  
	  

Informerade	  ordf.	  om	  hemsida	  och	  facebook-‐sida.	  Både	  sidorna	  besöks	  regelbundet.	  	  
Medlemsregistret	  gicks	  igenom	  (många	  är	  sena	  med	  inbetalning	  av	  årsavgifter).	  
Medlemsantalet	  har	  ökat	  stadigt	  och	  är	  för	  närvarande	  122	  ständiga	  medlemmar	  och	  72	  
årsbetalande,	  totalt	  194	  medlemmar.	  En	  ordentlig	  ökning	  sedan	  2011.	  
	  
8.	  Kjellbergiana	  	  
	  

Diskuterades	  olika	  förslag	  till	  hantering	  av	  släktträdet,	  nu	  och	  framöver.	  Webbplatsen	  	  Ancestry.se	  
diskuterades	  och	  befanns	  vara	  ganska	  intressant	  för	  vidare	  arbete	  och	  där	  kompletteringar	  kan	  göras.	  
Vissa	  koordineringsproblem	  kan	  dock	  uppstå	  i	  förhållande	  till	  det	  släktträd	  som	  utarbetats	  och	  
underhålls	  av	  Jan	  W.	  Dokument	  och	  bilder	  välkomnas	  till	  hemsidan.	  Beslöts	  dock	  att	  vidare	  
undersöka	  om	  denna	  webbplats	  kan	  användas	  i	  framtiden,	  då	  en	  hel	  del	  frågetecken	  fortfarande	  
föreligger.	  Jan	  W	  fortsätter	  med	  att	  föra	  släktträdet	  i	  det	  gamla	  formatet.	  
	  

Namnplakett	  på	  sockeln	  med	  byst	  av	  Knut	  Kjellberg	  vid	  Stockholms	  stadsbibliotek.	  Frågan	  hanteras	  
av	  Exploateringskotoret,	  Stockholms	  stad.	  Erik	  har	  upprepade	  gånger	  sök	  ansvarig	  tjänsteman	  
Viktoria	  Grönros	  utan	  resultat.	  Frågan	  kvarstår.	  
	  

9.	  Ett	  konstituerande	  styrelsemöte	  äger	  rum	  i	  samband	  med	  årsmötet	  18-‐19	  september.	  
	  

10.	  Ordf.	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  
	  
	  
Stockholm	  –	  Sigtuna	  den	  12	  april	  2015	  
	  
	  
	  
Carl	  Gustaf	  Kjellberg	  
Ordförande	  
	  
	  
Vid	  protokollet	   	   	   	   Justeras	  
	  
	  
Erik	  Kjellberg	  	  	  	   	   	   	   Agneta	  Kjellberg	  


