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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Ordinarie släktmöte lördagen den 31 augusti 2019 i Sandviken 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar 
 

3. Val av sekreterare för dagens förhandlingar 
 

4. Val av en justeringsman att jämte släktmötets ordförande justera dagens protokoll 
 

5. Fastställande av dagordning 
 

6. Parentation för avlidna medlemmar 
 

7. Stadgejustering pga av föregående årsmöte 
(Släktmöte hålls numera endast vart tredje år i Sandviken) 

 
8. Rapporter för tiden från föregående ordinarie släktmöte: 

a. Släktrådets 
b. Kassörens 
c. Revisorernas 

 
9. Fråga om ansvarsfrihet 

 
10. Val av ordförande och vice ordförande i släktrådet 

 
11. Val av övriga ledamöter i släktrådet 

 
12. Val av två revisorer jämte en suppleant 

 
13. Årsavgiftens storlek från och med 2020 

 
14. Behandling av frågor och förslag, som hänskjutits till mötet 

 
15. Släktmötet avslutas 
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SLÄKTRÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
För tiden 17 september 2016  -  31 augusti 2019 
 
Det ordinarie släktmötet hölls den 17 september 2016  i Sandviken och Högbo. 
Mötet inleddes med samling vid Sandviks gamla huvudkontor där deltagarna fick höra VD för 
SMT berätta om Sandvik koncernen och dess utveckling. År 2016 var det 150 år sedan det 
nuvarande Sandviksbolaget grundades efter konkursen av Högbo Bruk.  
Sedan genomfördes kransnedläggning vid släktgraven. Lunch intogs därefter traditionsenligt på 
Sigrids-gården. 
 
Efter lunchen hölls årsmöte på Sigrids-gården. Bland annat beslutades att släktmöten i 
fortsättning ska hållas vart tredje år i Sandviken, i stället för som tidigare vart fjärde år. 
Mellanårsmötena togs därmed bort. 
 
Släktmötesmiddagen hölls på Nya Herrgården i Högbo. Middagen inleddes med en 
gruppfotografering, antalet deltagare var ca 50 st. 
 
Släktrådet har under verksamhetstiden haft 5 st protokollförda sammanträden. 
 
Släktföreningens ekonomi är god. Se separat redovisning. 
 
Föreningen har haft ca 140-150 medlemmar. 
Antalet av släktföreningen kända och registrerade ättlingar efter konsuln är 633 (624). Antalet 
registrerade ingifta är 324 (298) personer. Av dessa totalt 957 (922) personer är 752 (789) i livet. 
Under perioden har 3(8) personer avlidit och 3 (5) fötts. Siffrorna inom parentes avser den 
föregående verksamhetsberättelsen. Avstämningen med släktregistret är utfört 2019-08-10. 
 
Släktföreningens hemsida www.konsuln.se är nu i drift tack vara Isaac Clason. Släktrådet ser det 
som mycket viktigt att vi har en informativ och funktionell hemsida. Bilder och information 
emottages tacksamt 
 
En viktig uppgift för släktrådet är att fortsätta med medlemsvärvning framför allt i de yngre 
generationerna. 
Släktföreningens framtid är god men det finns utmaningar då de yngre generationerna kommer 
längre och längre ifrån varandra och också från vårt ursprung. Det ställer krav på att vi försöker 
engagera oss och föra historien vidare. 
 
Jan Krey 
Ordförande 
 


