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Ärende:  Protokoll fört vid Släktmöte 2009 
 
Datum:  Lördagen 17 oktober 2009 
 
 Plats:  Riddarhuset, Stockholm 
 
Närvarande:  Louise Nordenskiöld, ordförande  
  Carl Nordenskiöld, v. ordförande  

Gunilla Nordenskjöld, sekreterare 
Louise Nordenskjöld, kassör 
Ivar Nordenskjöld, ledamot  
Stefan Nordenskjöld, ledamot  
Erik Nordenskiöld, suppleant  
Tönnes Nordenskjöld, suppleant 

 
Ett drygt 80-tal medlemmar och gäster närvarade vid mötet 

 
 

1. Mötets öppnade 
Ordföranden Louise Nordenskiöld hälsade välkommen och förklarade 2009 års släktmöte öppnat.  

 
2. Parentation 

Släktmedlemmar som sedan senaste släktmöte (2006) avlidit hedrades i parentation, framförd av Ivar 
Nordenskjöld. Parentationen avslutades med en tyst minut till de avlidnas minne. 

 
3. Godkännande av dagordningen 

Den utsända dagordningen godkändes. 
 

4. Godkännande av protokoll från släktmötet 2006 
Protokoll från släktmöte 2006 godkändes och lades till handlingarna. 

 
5. Val av mötesordförande 

Föreslogs Louise Nordenskiöld att leda mötet, vilket mötet godkände. 
 

6. Val av protokollförare för mötet 
Föreslogs Gunilla Nordenskjöld att föra protokollet, vilket mötet godkände. 

 
7. Val av två justeringsmän 

Föreslogs välja Magnus Nordenskjöld och Victor Nordenskiöld att justera dagens protokoll, vilket mötet 
godkände. 

 
8. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 

Mötet godkände mötets utlysning, vilket enligt föreningens stadgar skall ske en månad före släktmötet. 
 

9. Styrelsens och revisorernas berättelser 
Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete sedan senaste släktmöte. Mycket tid har lagts ned på att 
göra föreningens hemsida användarvänlig liksom att uppmuntra medlemmarna att meddela mail-
adresser för att underlätta och förbilliga utskick av julbrev m.m. Vidare har innehållsrika julbrev sänts 
ut varje år och årets släktmöte planerats.   



Föreningens revisor Eva Nordenskiöld föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte att mötet måtte 
fastställa den presenterade resultat - och balansräkningen. Mötet fastställde denna. 

 
10. Beviljande av ansvarsfrihet 

Revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för årsredovisning och verksamhet, vilket 
mötet beviljade. 

 
11. Bestämmande av medlemsavgift och avgift för ständigt medlemskap 

Styrelsen föreslog att medlemsavgift/år och avgift för ständigt medlemskap ska vara oförändrad 100: - 
resp. 500: - vilket mötet fastställde.  

 
12. Val av styrelse 

Valberedningens sammankallande Henrik Nordenskjöld redogjorde för förslag till styrelse. Samtliga sty-
relsemedlemmar, ordinarie och suppleanter, utom Tönnes Nordenskjöld föreslogs till omval och valdes 
av mötet. Suppleant Tönnes Nordenskjöld har avböjt omval och förslogs ersättas av Ulla Nordenskiöld, 
vilket mötet godkände.   

 
13. Val av styrelsens ordförande 

Föreslogs välja Louise Nordenskiöld till föreningens/styrelsens ordförande fram till 2012, vilket mötet 
godkände .  

 
14. Val av revisorer 

Föreslogs välja Eva Nordenskiöld och Harriet Nordenskiöld till föreningens revisorer fram till 2012, vil-
ket mötet godkände. 

 
15. Val av valberedning 

Föreslogs att valberedningen skall bestå av Henrik Nordenskjöld (sammankallande), Agneta Ankarcrona 
och Claes Nordenskiöld. Mötet godkände förslaget och samtliga valdes.      

 
16. Av styrelsen väckta förslag 

Fanns inga. 
 

17. Av medlemmar väckta förslag 
Fanns inga.   

 
18. Övriga frågor 

Ordföranden påminde om föreningens hemsida och menade att man kan se den som en kunskapsbank 
om släkten. De närvarande och övriga medlemmar uppmanades att bidra med förslag om innehåll och 
ställa frågor om släkten. Vidare påmindes om att på hemsidan lämna sin e-postadress.  
Ordet lämnades därefter fritt. 

 
19. Fastställande av nästa ordinarie släktmöte 

Styrelsen föreslog att nästa ordinarie släktmöte skall fastställas till 20 oktober 2012, vilket mötet god-
kände. 

 
20. Släktmötets avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.       
 

 
Stockholm den 17 oktober 2009 
 
 
 
 
Gunilla Nordenskjöld, protokollförare                 Louise Nordenskiöld, mötesordförande 
 
 
Magnus Nordenskjöld, justeringsman      Victor Nordenskiöld, justeringsman 
 


