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1. Mötets öppnade.  
Ordförande Louise Nordenskiöld hälsade alla välkomna och förklarade 2015 års släktmöte öppnat. Ordf. 
presenterade den utdelade dokumentationen samt dagens program. 
 

2. Parentation.  
Släktmedlemmar (12st) som sedan senaste släktmötet 2012 avlidit, hedrades med en parentation framförd av 
Carl Nordenskiöld. Parentationen avslutades med en tyst minut till de avlidnas minne. 
 

3. Justering av röstlängd.  
Mötet beslutade att godkänna programhäftets medlemslista att vid behov användas som röstlängd. Ett namn 
ändrades i listan, Eva Nordenskjöld till Nordenskiöld.   
 

4. Val av mötesordförande.  
Föreslogs att välja Louise Nski, vilket mötet beslutade. 
 

5. Val av mötessekreterare.  
Föreslogs att välja Gunilla Nskj, vilket mötet beslutade. 
 

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare för mötet.  
Föreslogs att välja Harald Schmidt och Viktor Nski, vilket mötet beslutade. 
 

7. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
Kallelse skall enligt stadgarna sändas ut senast en månad före släktmöte. Kallelse till släktmötet 2015 sändes ut i 
början av september 2015. Mötet beslutade att godkände utlysningen. 
 

8. Frågan om godkännande av dagordningen.  
Mötet beslutade att godkänna den med kallelsen utsända dagordningen. 
 

9. Frågan om godkännande av protokoll från släktmötet 2012.  
Ordf. presenterade föregående släktmötesprotokoll som mötet beslutade att godkänna. 
 

10. Presentation av styrelsens berättelse.  
Ordföranden presenterade några PP bilder som belyste styrelsens arbete under verksamhetsperioden. Med 
utgångspunkt i föreningens syfte i § 1 att stärka släktbanden och tillvarata gemensamma intressen arbetar 
styrelsen med några områden:  
- främja kontakten mellan släktens medlemmar 
- utforska släktens historia och göra den känd för släktmedlemmarna 
- äga och förvara allt slags betydelsefullt material som belyser släktens historia 
- vårda släktens gravar samt andra befintliga och framtida släktminnen i lämplig omfattning 
Styrelsen har bl.a. tagit fram en ny responsiv hemsida som hålls aktuell, en uppdaterad medlemsförteckning 
med postadresser och e-adresser samt fortsatt att uppdatera släktträdet i MyHeritage. Styrelsen har vidare 
arrangerat släktmöten och släktresor, skickat årliga Julbrev till medlemmarna, tagit fram och försålt 
släktprodukter som t.ex. vapensmycken och nyckelringar samt arkiverat handlingar och annat av intresse för 
föreningen dels på hemsidan och dels i nya utrymmen i Riddarhuset.  



Ordföranden passade på att efterlysa dokument/foton/brev och annat av gemensamt intresse att lägga in på 
hemsidan alternativt förvara i arkivet samt ytterligare adresser för uppdatering.  
Kassören Lollo Nskj presenterade föreningens ekonomi som är fortsatt ansträngd. Lollo påpekade att 
föreningens enda inkomst är medlemmarnas avgifter och det är svårt att få in dem. Ett sätt att minska 
föreningens kostnader är att så mycket som möjligt sända ut julbrev och släktmötes kallelser elektroniskt. 

   
11. Presentation av revisorernas berättelse.  

Eva Nski och Harriet Nski Bodell har reviderat föreningens ekonomi. Eva läste upp revisionsberättelsen och 
föreslog att mötet fastslår resultatet, trots ett underskott på 7500: - samt att mötet beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.  
 

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Ordf. ställde frågan till mötet om ansvarsfrihet för styrelsen vilket mötet beslutade att bevilja. 

 
13. Frågan om årlig medlemsavgift och avgift för ständigt medlemskap för perioden 2015-2018.  

Styrelsen föreslog samma medlemsavgift som nu gäller för både årlig och ständigt medlemskap, nämligen 100:-
resp 500:- Revisorerna tillstyrkte inte styrelsens förslag mot bakgrund av det stora underskottet i ekonomin. 
Mötet beslöt dock att behålla de förslagna avgifterna och gav samtidigt styrelsen i uppdrag att till nästa 
släktmöte arbeta med ett genomtänkt förslag till nya medlemsavgifter och övriga inkomstkällor i syfte att 
förbättra ekonomin. 
 

14. Val av styrelse för perioden 2015-2018.  
Valberedningen föreslog att mötet omväljer den nuvarande styrelsen förutom Ulla Nski (som avböjt omval) samt 
Madeleine Nordenskiöld Lundbäck till släktföreningens styrelse 2015-2018, vilket mötet beslutade. 
 

15. Val av styrelsens ordförande perioden 2015-2018. 
Valberedningen föreslog att mötet väljer Louise Nordenskiöld Schmidt till Släktföreningens ordförande för 
perioden 2015-2018, vilket mötet beslutade. 
 

16. Val av revisorer för perioden 2015-2018.  
Valberedningen föreslog att mötet väljer Eva Nordenskiöld och Harriet Nordenskiöld Bodell till föreningens 
revisorer och Rikard Sylwander till revisorssuppleant, vilket mötet beslutade.  
 

17. Val av valberedningens ledamöter perioden 2015-2018.  
Valberedningen föreslog att mötet väljer Henrik Nordenskjöld (sammankallande), Agneta Ankarcrona och Ivar 
Nordenskjöld till valberedning 2015-2018, vilket mötet beslutade. 
 

18. Av medlemmar väckta förslag (som varit styrelsen tillhanda 4 veckor före släktmötet).  
Inga förslag hade inkommit. Ordf. föredrog i detta sammanhang förslaget från föregående släktmöte som gällde 
ett medlemsbevis för ständiga medlemmar. Styrelsens mening är att vapensmycken och nyckelringar är 
tillräckliga som medlemsbevis, vilket mötet godkände. 
 

19. Av styrelsen väckta förslag.  
Styrelsen föreslår en släktresa till Svalbard i A .E. Nordenskiölds fotspår år 2017 under ledning av Fred Goldberg 
och Carl Nski och Fred G gjorde en presentation av resans innehåll. (Resan är redan fullbokad och 24 personer 
står på kö). Styrelsen förslog också en släktresa till Grönland 2018 i A .E. Nordenskiölds fotspår under ledning av 
Carl Nski. som gjorde en kort presentation av resans innehåll. 
 

20. Övriga frågor. Inga övriga frågor väcktes. 
 

21. Nästa ordinarie släktmöte. Ordf. föreslog att nästa släktmöte hålls den 20 oktober 2018 på Riddarhuset, vilket 
mötet fastställde. 
 

22. Släktmötet avslutas av mötesordföranden. Ordf. tackade de närvarande och förklarade Släktmötet 2015 
avslutat.   

 
Riddarhuset, Stockholm den 24 oktober 2015 

 
Gunilla Nordenskjöld, protokollförare Louise Nordenskiöld, mötesordförande 

 
Harald Schmidt, justeringsperson  Viktor Nordenskiöld, justeringsperson 


