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  Protokoll släktmöte 2012 
 
             Ärende Protokoll fört vid ordinarie släktmöte på Riddarhuset Stockholm 
 

Datum  Lördag 27 oktober 2012 
 

             Närvarande Louise Nordenskiöld, ordförande 
Carl Nordenskiöld, v. ordförande 
Louise Nordenskjöld, kassör 
Gunilla Nordenskjöld, sekreterare 

  Ivar Nordenskjöld, ledamot 
  Erik Nordenskiöld, ledamot 

  Stefan Nordenskjöld, suppleant 
 Ulla Nordenskiöld, suppleant 

   

            Ett 90-tal medlemmar och gäster närvarade vid mötet. 

         

1. Mötets öppnande 
Ordförande Louise Nordenskiöld hälsade välkommen till mötet och förklarade 2012 års släktmöte 

öppnat. 

 

2. Parentation 

Släktmedlemmar som sedan senaste släktmöte (2009) avlidit hedrades i parentation, som framför-

des av Ivar Nordenskjöld. Parentationen avslutades med en tyst minut till de avlidnas minne. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Den utsända dagordningen godkändes. 

 

4. Godkännande av protokoll från släktmöte 2009 

Protokoll från släktmöte 2009 godkändes och mötet beslutade att lägga det till handlingarna. 

 

5. Val av mötesordförande 

Föreslogs välja Louise Nordenskiöld att leda mötet, vilket också mötet beslutade. 

 

6. Val av protokollförare för mötet 

Föreslogs välja Gunilla Nordenskjöld att föra protokollet, vilket mötet beslutade. 

 

7. Val av två justerare 

Föreslogs att välja Anders Nordenskjöld och Harald Schmidt att justera dagens protokoll, vilket 

mötet beslutade. 

 

8. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 
Mötet godkände mötets utlysning, vilket enligt föreningens stadgar skall ske senast en månad före 

släktmötet. 

 

 



9. Styrelsens och revisorernas berättelser 

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete sedan senaste släktmöte. Samtliga styrelseprotokoll 

finns på föreningens hemsida. Vidare har hemsidan kontinuerligt uppdaterats. På My Heritage (där 

föreningens släktträd finns) är nu 358 medlemmar inplacerade.  

Sedan senaste släktmöte har innehållsrika julbrev varje år sänts ut till föreningens medlemmar. 

Frågor från personer som forskar och skriver uppsatser om personer i vår släkt har besvarats och 

slutligen har också årets släktmöte planerats.  

Föreningens ena revisor, Harriet Nordenskiöld-Bodell föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte 

att mötet måtte fastställa den presenterade resultat-och balansräkningen. Mötet fastställde resul-

tat- och balansräkningen.  

 

10. Beviljande av ansvarsfrihet 
Revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhet och årsredovisning, 

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 också mötet fastställde.  

 

12. Val av styrelse 

Valberedningens sammankallande Henrik Nordenskjöld redogjorde för förslag till styrelse. Samt-

liga styrelsemedlemmar, ordinarie och suppleanter, utom Ivar Nordenskjöld föreslogs till omval 

och valdes av mötet. Ordinarie Ivar Nordenskjöld har avböjt omval och föreslogs ersättas av Arvid 

Nordenskjöld, vilket mötet godkände. 

 

13. Val av föreningens ordförande 

Valberedningen föreslog att välja Louise Nordenskiöld till föreningens/styrelsens ordförande fram 

till släktmöte 2015, vilket mötet godkände. 

 

14. Val av revisorer 
Valberedningen föreslog att välja Eva Nordenskiöld och Harriet Nordenskiöld-Bodell till förening-

ens ordinarie revisorer. Som suppleant förslogs Rikard Sylwander. Samtliga föreslagna valdes av 

mötet. 

 

15. Val av valberedning 

Till valberedning föreslog mötet att välja Henrik Nordenskjöld (sammankallande), Agneta An-

karcrona och Ivar Nordenskjöld, vilket mötet också fastställde. 

 

16. Av styrelsen väckta förslag 
Då Frugård i Finland tyvärr går en oviss framtid till mötes, föreslår styrelsen en resa dit hösten 

2013 innan gården stängs och omöjliggör besök. Mötet beslutade uppdra åt den nyvalda styrelsen 

att återkomma med förslag hur och när resan kan genomföras. 

 

17. Av medlemmar väckta förslag 

Harriet Nordenskiöld-Bodell föreslår något slag av bevis för ständigt medlemskap. Detta kan 

kanske utformas av någon av släktens konstnärer. Styrelsen fick i uppdrag av mötet att återkomma 

med förslag till nästa släktmöte.  

 

18. Övriga frågor 

Ordförande förklarade ordet fritt men inga frågor/förslag ställdes. Dock påminde ordföranden om 

vikten att till styrelsen meddela sin e-postadress. 

 



 

19. Fastställande av nästa ordinarie släktmöte 

Ordföranden föreslog att nästa ordinarie släktmöte skall genomföras 24 oktober 2015, vilket mötet 

fastställde. 

 

20. Släktmötets avslutande 
Ordförande tackade å föreningens vägnar Ivar Nordenskjöld för allt arbete och intresse och hans 

stora engagemang i släkten och överlämnade en blombukett. 

Vidare tackade ordförande alla närvarande och förklarade mötet för avslutat.     

 

 

 

Stockholm 27 oktober 2012 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordenskjöld, protokollförare  Louise Nordenskiöld, mötesordf. 

 

 

 

 

Anders Nordenskjöld, justerare  Harald Schmidt, justerare 

 

        

 

  

 

 

 
 

 


