
 
 
Protokoll fört vid ordinarie släktmöte den 3 september 
1994, å restaurant Bel Parc, Slottsskogen, Göteborg. 
 
 
 
Närvarande: 65 röstberättigade medlemmar 
 
 
 
 
Mötets öppnande 
 
 
Elisabeth vS inledde med att framföra en hälsning från sin 
fader, släktens huvudman, Gustaf vS och förklarade 
därefter mötet öppnat. 
 
 
1. Val av ordförande för släktmötet 
 
Beslöts att föreningens ordförande Åke vS, skulle leda 
dagens förhandlingar. 
 
 
2. Val av protokollförare och två justeringsmän 
 
Valdes Elisabeth vS, Stockholm, till sekreterare.  
 
Dr Carl vS och Oscar vS, båda Göteborg, valdes till juste-
ringsmän. 
 
2.2   Röstlängden bland mötets deltagare kontrollerades 
och fastslogs.  
 
I samband med redogörelse för närvarande förenings-
medlemmar överlämnade ordföranden till skattmästaren 
årsavgift för sin två timmar tidigare födda sondotter. 
 
 
3.   Styrelsens berättelser 
 
Styrelsens årliga berättelser för verksamheten 1990, 1991, 
1992 och 1993 hade för respektive år tillställts 
släktföreningens medlemmar per post under påföljande 
halvår. 
 
Inga frågor om verksamheten förelåg. 
 
 
4.   Revisorernas berättelser 
 
Revisorernas berättelser hade likaledes årligen till-
ställts medlemmarna per post i samband med utsändandet av 
verksamhetsberättelsen. 



 
 
5.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Släktmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för åren 
1990, 1991, 1992 och 1993. 
 
6.  Av styrelsen eller föreningsmedlem väckta förslag 
 
6.1 Ändring i föreningens stadgar 
 
För ändring i föreningens stadgar krävs att ändrings-
beslutet antas av två på varandra följande släktmöten. 
Följande ändringsförslag antogs vid släktmötet på 
Katthamra 1990, varför föreliggande ändringar efter beslut 
skulle vinna laga kraft. 
 
Beslöts anta av styrelsen föreslagna ändringar av §§ 5-7, 
8, 10, 12 samt § 15 att lyda: 
 

§ 5 
 
Ständiga medlemmars avgifter skola avsättas till en 
fond, "von Sydowska släktfonden". Till denna skall 
även vid varje års slut överföras minst 25% av 
influtna årsavgifter.  
 
Ej må släktfondens medel bland medlemmarna skiftas 
eller dess avkastning tagas i anspråk för andra än i 
§ 7 angivna ändamål.  
 
Släktföreningen kan tillföras ytterligare fonder. 

 
§6 
 
Släktföreningens fonder och övriga tillgångar 
förvaltas av föreningens styrelse. Fonderna och, i 
görligaste mån, övriga tillgångar, skola göras 
räntebärande genom placering mot betryggande 
säkerhet. Ej må tillgångarna utlånas mot borgen. 
 
§7 
 
Av von Sydowska släktfondens avkastning skall 
årligen minst en femtedel läggas till kapitalet. 
Återstoden må enligt styrelsens beslut anslås till 
främjande av ändamål som § 1 sägs. Understöd må 
kunna tilldelas behövande släktmedlemmar. 
 
§8 
 
Släktföreningens löpande angelägenheter handhavas av 
en styrelse, bestående av minst fem och högst 10 
ledamöter. Dessa väljas vid ordinarie släktmöte för 
tiden till och med det räkenskapsår då nästkommande 
ordinarie släktmöte hålles. Vid släktmöte väljes 



även för samma tid två revisorer med två suppleanter 
för dem samt valberedning. Ordförande och vice 
ordförande i styrelsen utses av släktmöte. Styrelsen 
utser inom sig sekreterare och skattmästare. 
 

  
 
§14 
 
Vid ordinarie släktmöte skola följande ärenden 
förekomma: 
  
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 
2. Val av protokollförare vid släktmötet 
3. Val av två justeringsmän 
4. Styrelsens och revisorernas berättelser 
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
6. Av styrelsen eller föreningsmedlem väckta 
förslag,    börande enskilt förslag vara 
till styrelsen insänt 14   dagar före släktmötets 
hållande. 
7. Beslut om antalet styrelseledamöter och val av 
ledamöter i  styrelsen 
8.  Val av ordförande och vice ordförande i 
styrelsen 
9. Val av revisorer och suppleanter 
10. Utseende av valberedning 
11. Faställande av årsavgift och ständig 
medlemsavgift för   tiden till och med det 
räkenskapsår, under vilket nästa   ordinarie 
släktmöte hålles. 
12. Bestämmelse om tid, inom vilken nästa 
släktmöte skall   hållas. 
 
§15 

Styrelsen skall hava sitt säte i Stockholm. 
 
§10 
 
Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. 
 
Revisorerna, till vilka styrelsen före den 15 april 
årligen avlämna förvaltningsberättelse och 
räkenskaper för föregående år, granska dessa jämte 
styrelsens förvaltning i övrigt och avgiva före den 1 
juni berättelse, som överlämnas till styrelsen för 
att tillställas nästblivande släktmöte, åtföljd av 
styrelsens skriftliga förklaring över de 
anmärkningar, vilka möjligen blivit framställda. 
 
§12 
 
Föreningens firma tecknas av ordföranden, vice 
ordföranden eller annan styrelseledamot, som 
styrelsen för särskilt fall utser, alla var för sig. 
Bank- och postgiroärenden tecknas av skattmästaren. 



 
Beslut om ändring i stadgarna vare ej giltigt med 
mindre det fattats å två på varandra följande 
släktmöten, därav ett ordinarie. 
 
För beslut om föreningens upplösning fordras 
härjämte, att beslutet å båda mötena biträdes av 
minst 2/3 av samtliga närvarande medlemmar. 
 
I kallelse till släktmöte, där nu angivna frågor 
skola behandlas, skall underrättelse härom 
uttryckligen angivas. 
 
En längre diskussion vidtog inför beslut om ändring av 
§ 3. Den föreslagna lydelsen skulle innebära att till 
släktföreningen skulle som medlemmar även kunna knytas 
personer vars moder tillhör släkten von Sydow i 
Sverige. 
 
Ambassadör Erik vS föredrog skrivelse till släktmötet 
i vilken han ställde sig avvisande till förslaget. 
Skrivelsen bilades protokollet. Erik vS avslutade med 
att påpeka att hans fader var en av initiativtagarna 
till släktföreningen och att denne sannolikt inte 
önskat att en dylik förändring skulle ske. Avslag på 
förslaget yrkades. 
 
Rådman Johan vS, liksom styrelsens ordförande, 
påpekade i sina inlägg att stadgarna i sin nuvarande 
utformning kunde tolkas som otidsenliga och att 
förslaget ”låg i tiden”. 
 
Petter vS anförde att någon urholkning av 
släktbegreppet inte förelåg. Till släkten hör personer 
vars fader är född von Sydow samt ingifta personer. 
Däremot räknas inte till släkten barn till mödrar 
födda von Sydow. Släktföreningen däremot, kan i sig 
anta vilka stadgar den behagar, men kan inte förändra 
det allmänt vedertagna släktbegreppet.  
 
Flera inlägg gjordes mot förslaget, däribland av 
Henrik vS, Gbg och hans maka Elisabeth vS, Gbg. För 
förslaget talade bl a Emily vS. 
 
Styrelsens förslag ställdes under votering, varvid 45 
närvarande röstade för och 10 mot förslaget till 
ändring av tredje paragrafen. 
 
Beslöts därför att § 3 skulle lyda: 

 
Medlem är var och en, som på svärdssidan, eller på 
spinnsidan i första led, tillhör den till Sverige 
under 1700-talets förra hälft inflyttade släkten von 
Sydow, och som erlagt stadgad avgift till föreningen. 
Med medlem gift man eller kvinna äger rätt till 
medlemskap, jämväl barn genom adoption. 



 
Släktmötet må till hedersledamot i släktföreningen 
kalla person som nedlagt utomordentliga förtjänster 
för föreningen. 
 
Man eller kvinna, som genom äktenskap med släktmedlem 
vunnit medlemskap i släktföreningen, äger rätt att 
behålla sitt medlemskap sedan äktenskapet upplösts 
eller medlemmen avlidit. Dock kan icke sådan medlems 
maka/make eller barn i nytt äktenskap äga rätt till 
medlemskap. 
 
Utträder medlem ur släktföreningen, äger vederbörande 
icke utfå någon del av föreningens tillgångar. 

 
6.2  Fastställande av medlemsavgifter 
 
Föreningens skattmästare Petter vS föredrog den aktuella 
avgiftssituationen där vuxna erlägger 35:- och medlemmar 
under 18 år 10:-. Styrelsen föreslog ett mer 
lätthanterligt avgiftssystem innebärande en avgift per 
hushåll, eller adress. 
 
Släktmötet beslöt att anta förslaget, varvid avgiften från 
och med 1995 faställdes vara 100:-/hushåll samt 700:- för 
ständigt medlemskap. I ett ständigt medlemskap kan 
ytterligare en person inkluderas. 
 
6.3  Val av hedersledamot.  
 
Förslag från en enig styrelse förelåg att till 
hedersmedlem kalla föreningens förre ordförande, 
ambassadör Erik vS. Ordföranden Åke vS påpekade i sitt 
anförande att Erik vS under sin tid som styrelsemedlem 
hade tillfört nya dimensioner till släktföreningen. 
Ordföranden ville även påminna släktmötet om de stora 
generositet som genom åren visats av Erik vS och hans 
hustru Lia.  
 
Med acklammation beslöt släktmötet kalla Erik vS till 
föreningens hedersledamot. Beslutet applåderas livligt. 
 
6.4 Gratulation 
 
Åke vS önskade också att gratulera Christine Roman som 
denna dag hade födelsedag. Mötet gratulerade.  
 
 
7.  Val av styrelse och suppleanter 
 
I frånvaro av valberedningens sammankallande, Daniel vS, 
Uppsala, föredrogs valberedningens förslag av brodern dr 
Carl vS, Gbg. 
 
Avsägelse förelåg från Douglas vS, Henrik vS, Sthlm, samt 
Patrik vS. 



 
Bifölls valberedningens förslag, varvid omvaldes Madelaine 
Beronius, rådman Johan vS, Kuno vS, Christine Sjögren vS 
samt Petter vS. 
 
Nyval skedde av dr Carl vS, Gbg, Elisabeth vS, Sthlm samt 
Oscar vS. 
 
8. Val av ordförande och vice ordförande 
 
Omvaldes till styrelsens ordförande: Åke vS; och till dess 
vice ordförande bitr länspolismästare Johan vS. 
 
9.  Val av revisorer och valberedning 
 
På valberedningens förslag omvaldes som revisorer Berit vS 
och Fredrik vS, Stocksund, samt som revisorssuppleanter 
Ylva Terelius och Marianne Skårman. 
 
Att ingå i valberedningen utsågs Daniel vS, Uppsala, 
(sammankallande), Tullia vS och Henrik vS, Göteborg. 
 
10.  Redogörelse för föreningens ekonomiska situation 
 
Skattmästaren Petter vS redogjorde för det ekonomiska 
läget.  
 
Föreningens samlade tillgångar uppgick vid tiden för 
släktmötet till ca 2,5 miljoner kronor fördelade på de av 
föreningen förvaltade fonderna: Släktfonden, Oscar von 
Sydows Minnesfond, Marianne von Sydows Hjälpfond samt 
Fonden till Hugo von Sydows Minne. 
 
Avkastningen disponeras i enlighet med stadgarna, varvid 
studiestipendier och hjälpverksamhet för släktens 
medlemmar samt släkforskning prioriteras. Årligen fonderas 
ett större belopp för subvention av nästföljande 
släktmöte. 
 
11.  Tid och plats för nästa släktmöte 
 
Beslöts att nästa släktmöte skulle avhållas 1998.  
 
Beslöts att uppdraga åt styrelsen att fastställa plats och 
att utarbeta program för mötet. Ett förslag från 
släktmötet om att förlägga nästföljande möte till en 
Finlandsfärja skulle av styrelsen beaktas. 
 
12. Släktforskning 
 
Anmälde styrelsen att släktforskningsarbetet sedan senaste 
släktmötet hade intensifierats. 
 
Rådman Johan vS och Christian vS, Göteborg, hade våren 
1992 inför en kommande släktresa genomfört en 



rekognoceringsresa till släktens urbygder i Pommern. 
Samtidigt besöktes aktuella arkiv i bl a Stettin. 
 
Ett nytt inslag i släkforskningsarbetet var släktforskaren 
Georg Sydow i Köpenhamn, vilken i tid och rum söker kart-
lägga samtliga familjer Sydow och von Sydow. Georg Sydow 
hade av föreningen bl a bekostats resa till arkiv 
Greifswald där dokument rörande Curower-linjen kunde 
undersökas. Ett flertal rapporter ur Georg Sydows 
forskning hade under det senaste året tillställts 
föreningen. 
 
Släktforskningsarbetet skulle vidare redovisas i samband 
med söndagens lunch i Marstrand. 
 
13.  Släktresa till Pommern 
 
Anmälde styrelsen den av rådman Johan vS och Christian vS, 
Göteborg, förberedda resa till familjens urbygder i 
Pommern. Resan skulle i tid förläggas till Kristi 
Himmelsfärdshelgen 1995. 
 
Formell inbjudan till resan skulle distribueras till 
medlemmarna senast under januari 1995. 
 
14.  Ointroducerad Adels Kalender 
 
Anmälde Petter vS det pågående arbetet med 1995 års 
upplaga av Ointroducerad Adels Kalender, vilken beräknades 
utkomma före årets slut. 
 
15. Mötets avslutande 
 
Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden 1994 
års släktmöte för avslutat, men uttryckte samtidigt sina 
förhoppningar att såväl dagens lunch på restaurant Bel 
Parc, kvällens middag på Hotel Parc Avenue, som söndagens 
program i Marstrand skulle ge tillfälle till rikt och 
glatt umgänge medlemmarna emellan. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Elisabeth von Sydow 
 
 
Justeringsmän: 
 
 
 
 
Carl von Sydow     Oscar von Sydow 


