
 
 

KALLELSE  

till ordinarie släktmöte i ätterna Nordenskiölds Släktförening 
lördagen 21 oktober 2018 på Riddarhuset kl. 16.00 

VÄLKOMMEN 
Styrelsen hälsar alla medlemmar i Ätterna Nordenskiölds Släktförening välkomna till ordinarie släktmöte, lördagen den 
21 oktober 2018, kl.16.00 på Riddarhuset. Även andra som är intresserad av att delta i släktmötet är välkomna. Se sidan 
2 för dagordning för ordinarie släktmöte. 

FÖRSLAG TILL SLÄKTMÖTET 
Förslag till släktmöte som medlem önskar framställa ska vara styrelsen tillhanda senast 24 september 2018 via brevpost 
till L. Nordenskiöld, Lorensviksvägen 2A, SE-183 63 Täby alternativt via e-post till styrelsen@nordenskiold.se 

RÖSTRÄTT VID SLÄKTMÖTE 
Vid släktmöte äger medlem som har betalt årsavgift eller är ständig medlem – rösträtt med en röst. Medlemsavgiften i är 
100 kr. i årlig avgift alternativt 500 kr. i ständig medlemsavgift. Medlemsavgiften ska - i god tid innan släktmötet betalas 
via bankgiro SEB 5208 3411 072 (Louise Nordenskjöld). Vänligen ange tydligt för vem/vilka ni betalar. En påminnelse 
bifogas denna kallelse där släktföreningen saknar inbetalning. 

JUBILEUMSPROGRAM 
Eftersom släktmötet i år sammanfaller med Släktföreningens 90-årsjubileum har styrelsen arrangerat ett särskilt 
jubileumsprogram, se sidan 3. Programmet innehåller  

ANMÄLAN OM DELTAGANDE 
Anmälan om deltagande till släktmötet med efterföljande middag samt till det särskilda jubileumsprogrammet görs på 
bifogade anmälningsblankett via brevpost till L. Nordenskiöld, Lorensviksvägen 2A, SE-183 63 Täby alternativt via e-post 
till styrelsen@nordenskiold.se 
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Släktmötesprogram
15.30 Samling på Riddarhuset.

Försäljning av Nordenskiölds produkter som smycken, nyckelringar och kompendier

16.00 Årsmötesförhandlingar

§ 1 Årsmötet öppnas av Släktföreningens ordförande Louise Nordenskiöld

§ 2 Sedvanlig parentation uppläses av Carl Nordenskiöld, styrelsen

3 3 Justering av röstlängd

§ 4 Val av mötesordförande

§ 5 Val av mötessekreterare

§ 6 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare för mötet

§ 7 Frågan om mötets stadgeenliga utsysning

§ 8 Frågan om godkännande av förslag till dagordning

§ 9 Frågan om godkännande av protokoll från släktmötet 2015

§ 10 Presentation av styrelsens berättelse

§ 11 Presentation av revisorernas berättelse

§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13 Frågan om medlemsavgifter, perioden 2018-2021

§ 14 Val av styrelse, perioden 2018-2021

§ 15 Val av styrelsens ordförande, perioden 2018-2021

§ 16 Val av revisorer, perioden, perioden 2018-2021

§ 17 Val av valberednings ledamöter, perioden 2018-2021

§ 18 Av medlemmar väckta förslag (som kommit styrelsen tillhanda 4 veckor innan årsmötet) 

§ 19 Av styrelsen väckta förslag

§ 20 Övriga frågor

§ 21 Fastställande av nästa ordinarie årsmöte

§ 22 Årsmötet avslutas av mötesordföranden 

17.00 Nordenskiöldsloppet en 22-mila succé som sprider sig över världen

Richard Sylwander visar bilder och berättar om hur det var att åka loppet för tredje gången.

17.45 Gruppfotografering

18.15 Förfriskningar i Stensalen och visning av Riddarhusets lokaler

19.00 Jubileumsmiddag intas Lantmarskalksalen



Jubileumsprogram för släktföreningen 90 års firande

Sjöhistoriska museet

Etnografiska museet


