
Ätterna Nordenskiölds släktförening

Släktmöte 2006 
Årsmötesprotokoll

   Släktföreningen för ätterna  Nordenskiöld, Nordenskjöld och Nordensköld

Förhandlingsprotokoll fört vid ordinarie släktmöte på Riddarhuset lördagen den 28 oktober 2006.

1. Mötets öppnade
Ordförande Carl Nordenskiöld hälsade välkommen och förklarade 2006 års släktmöte öppnat.

2. Parentation
Släktmedlemmar som sedan senaste släktmöte (2002) avlidit hedrades i parentation, vilken framfördes av Ivar 
Nordenskjöld. Parentationen avslutades med en tyst minut till de avlidnas minne.  

3. Godkännande av dagordningen
Den utsända dagordningen godkändes med förslag om tillägg i p. 12 om ”val av valberedning”.  Förslag om detta 
tillägg godkändes av mötet.

4. Godkännande av protokoll från släktmöte 2002 
Protokoll från föregående släktmöte lästes upp och lades till handlingarna.

5. Val av mötesordförande
Föreslogs Carl Nordenskiöld att leda mötet, vilket mötet godkände.

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

7. Val av två justeringsmän
Föreslogs Erik Nordenskiöld och Monica Nicou att justera protokollet, vilket mötet godkände.

8. Frågan om mötets  stadgeenliga utlysning
Frågan om mötets stadgeenliga utlysande besvarades med ja.

9. Styrelsens och revisorernas berättelser
Kassören Louise Nordenskjöld redogjorde för föreningens räkenskaper.  Mötets mening var att dessa ej behövde 
läsas upp. Revisorernas berättelse lästes upp av Eva Nordenskiöld. Släktmötet beslöt godkänna dessa.

10. Beviljande av ansvarsfrihet
På fråga fastställde mötet resultat- och balansräkningen, samt beviljades styrelsen ansvarsfrihet för årsredovisning 
och verksamheten sedan släktmötet 2002.



11. Bestämmande av årsavgifter och avgift för ständigt medlemskap
Kassören Louise Nordenskjöld föreslog en höjning av årsavgiften till 100:-/ person (vuxen) och 500:- för ständigt 
medlemskap. Mötet beslöt godkänna förslaget.

12. Val av styrelse och revisorer (och enl.tidigare godkänt förslag valberedning)
Den på senaste släktmöte valda valberedning föreslog omval av samtliga medlemmar i styrelsen, vilket beslöts av 
mötet. 

Styrelsen består - fram till nästa släktmöte - av  följande personer: Carl Nordenskiöld, Louise Nordenskiöld, Gunilla 
Nordenskjöld, Louise Nordenskjöld, Ivar Nordenskjöld, Stefan Nordenskjöld, Tönnes Nordenskjöld och Erik Norden-
skiöld. 

Enligt de reviderade stadgarna kommer ordförande i fortsättningen att väljas av årsmötet. Ny ordförande för kom-
mande verksamhetår blir Louise Nordenskiöld.  

Valberedningen föreslog vidare omval av revisorerna, vilket också mötet beslöt. Revisorer: Harriet Nordenskiöld och 
Eva Nordenskiöld. Valberedningen föreslog till ny valberedning Agneta Ankarcrona, Ulla Nordenskiöld och Henrik 
Nordenskjöld (sammankallande) vilka samtliga valdes av mötet.

13. Av styrelsen väckta förslag kring ändring av stadgarna
Louise Nordenskiöld föredrog styrelsens förslag till ändringar av föreningens stadgar. Kalenderårets omfattning – 
fråga från revisor – skall vara mellan två släktmöten. Efter genomgång av stadgeändringarna beslöt mötet enhälligt 
att godkänna de nya stadgarna. 

14. Av medlemmar väckta förslag
Inga förslag förelåg.

15. Övriga frågor
Gustaf Löwenhielm refererade till sitt, vid förra släktmötet, förslag att föreningen måtte bidraga med stöd till under-
håll av “ The Nordenskjöld hut”  på  Snow Hill i Antarktis. Ordförande besvarade denna vädjan med att föreningen 
är för liten för att kunna bidraga med medel. Gustaf Löwenhielm föreslog då påverkan genom Polarklubben och 
regeringen.

16. Årsmötets avslutas
Ordförande tackade för ett gott släktmöte och avslutade därmed 2006 års släktmötesförhandlingar.

Riddarhuset, Stockholm den 28 oktober 2006

Gunilla Nordenskjöld, protokollförare  

Carl Nordenskiöld, mötesordförande

Monica Nicou, justeringsman                             

Erik Nordenskiöld, justeringsman


