
 
SLÄKTEN von SYDOWS SLÄKTFÖRENING 
 
 
 
Styrelsen för Släkten von Sydows Släktförening får härmed avge berättelse för perioden sedan 
föregående ordinarie släktmöte, dvs verksamhetsåren 2013, 2014 och 2015. 
 
 
 
 
 
Verksamheten 
 
Föreningens ändamål är: ”släktbandens stärkande, traditioners bevarande, forskning angående 
släktens historia, samlande av personalia rörande släktens medlemmar samt släktens 
självhjälp.” 
 
Under 2013 genomfördes ett första med den tyska släktföreningen gemensamt arrangerat 
släktmöte Mehrenthin i Polen. Egendomen tillhörde under 1600- och 1700-talen medlemmar av 
den Sydowska tyska ättelinjen Theeren-Görlsdorf med historiska kopplingar både till den 
svenska familjen och de nu levande tyska ättelinjerna. Cirka 100 svenska och ett 30 tal tyska 
familjemedlemmar deltog i sammankomsten. 
 
Forskning rörande den svenska familjens tidiga historia och ursprung har fortgått. 
 
 
Studiestipendier och legat 
 
Styrelsen har tagit ett principbeslut att upphöra utdelandet av studiestipendier. Beloppen har 
varit av mindre storlekar och styrelsens avsikt har varit att allokera dessa medel till mer 
övergripande aktiviteter som släktmöten och forskning om släkten. 
 
Alltjämt finns det dock möjligheter att söka understöd ur föreningens fonder. Även här är dock 
möjligheterna att bevilja större legat mycket begränsade. 
 
 
Medlemmar 
 
Antalet ständiga medlemmar uppgick vid utgången av 2015 till 142, fördelade på en 
hedersmedlem, 44 ständiga och 97 årsavgiftsbetalande medlemmar.  
 
Föreningens hedersledamot är förre ordföranden Åke von Sydow. 
 
Medlemsavgift erläggs först från det år släktmedlemmen fyller 18 år. 
 
 
Sydowiana och hemsida 
 
Föreningens medlemsblad Sydowiana har inte utkommit under perioden. Platsen som ansvarig 
redaktör är ännu kunnat fyllas.   
 



Hemsidan har under perioden utvecklats med ett antal nya funktioner. Arbetet med att fylla på 
med innehåll, såsom protokoll, litteratur rörande släkten, äldre utgåvor av Sydowiana, mm 
pågår. 
 
 
Styrelsemöten 
 
Styrelsen har under perioden haft sex protokollförda sammanträden. 
 
 
Styrelsens sammansättning fr o m släktmötet 2013 
 
Ordförande:     Dir. Oscar von Sydow (94) 
Vice ordförande Överläkare Carl von Sydow (94) † 
Sekreterare: Civ. ek. Petter von Sydow (84) 
Skattmästare: Civ. ek. Fredrik von Sydow (07) 
Övriga ledamöter: Kapten Carl Johan von Sydow (00) 
 Journalist Elisabeth von Sydow (94) 
 Jur. kand. Henrik von Sydow (00) 
   
Föreningens vice ordförande dr. Carl von Sydow, Göteborg, avled 28 augusti 2014. 
 
 
Revisorer 
 
Ordinarie revisorer: Direktör Berit von Sydow (87) 
 Direktör Fredrik von Sydow (90)  
 
Revisorssuppleanter: Fil. dr. Ylva Terelius (79) 
 Fru Marianne Skårman (90) 
 
 
 
Valberedning 
 
Valberedning inför 2016 års släktmöte utgörs av: 
 
Jönköpingsgrenen:    f. bitr. länspolismästare Johan von Sydow  
                     (sammankallande) 
Högsbygrenen:        f. riksdagsledamot Tullia von Sydow 
Kalmargrenen:        Journalist Emily von Sydow 
 
 
 
 
Föreningens ställning och resultat för perioden 2013-2015 framgå av 
efterföljande resultat- och balansräkningar. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Stockholm 2016-09-02 

 
 
 
 
 

Oscar von Sydow 
 

 
 
 
 
     Carl Johan von Sydow      Elisabeth von Sydow     Henrik von Sydow 
 
 
 
 
 
 
                  Fredrik von Sydow            Petter von Sydow 
 

 



Resultaträkning 2013-‐2015 2010-‐2012 2007-‐2009 2004-‐2006

Årsavgifter 30	  950 43	  400 19	  250
Avgifter	  släktmöte 52	  100 88	  050 68	  150
Årsavgifter	  och	  avgifter	  för	  släktmöte 83	  050 131	  450 87	  400 32	  150

4010 Inköp	  varor	  och	  material -‐8	  453
4300 Sekretariat	  och	  skattmästeri -‐30	  000 -‐35	  000 -‐30	  000
4350 Sydowiana,	  vonsydow.se	  &	  övriga	  trycksaker -‐126	  694 -‐41	  809 -‐95	  082
4510 Gåvor	  och	  uppvaktning -‐14	  356 -‐43	  790 -‐10	  083
4600 Släktforskning -‐1	  368 -‐28	  072 -‐3	  750

Administration,	  sydowiana,	  forskning	  etc. -‐180	  871,22 -‐148	  671 -‐138	  915 -‐196	  549
Släktmöteskostnader	  utöver	  avsatta	  medel -‐7	  595 -‐135	  858 -‐64	  826

6070 Representation 0 -‐4	  240 -‐2	  941
6071 Representation,	  avdragsgill 0 -‐3	  150 -‐1	  125
6110 Kontorsmateriel	  &	  dataprogram -‐17	  648 -‐16	  422 -‐8	  103
6200 Tele,	  Internet	  och	  post -‐6	  790 -‐2	  939 -‐3	  831
6400 Förvaltningskostnader 0 -‐9	  622 -‐7	  846
6410 Styrelsen,	  möten,	  resor -‐80	  976 -‐117	  745 -‐77	  597
6411 Styrelsen,	  möten,	  resor,	  ej	  avdragsgilla -‐12	  459
6570 Bankkostnader -‐20	  926 -‐11	  836 -‐16	  114
7321 Skattefria	  traktamenten,	  Sverige 0 0 -‐105
7331 Skattefria	  bilersättningar -‐8	  688 0 -‐13	  912

Övriga	  förvaltningskostnader -‐147	  487 -‐165	  954 -‐131	  573 0
Avskrivningar 0 0 0 -‐8	  231

8171 Nedskrivning	  av	  andelar	  i	  intresseföretag -‐31	  794
8210 Utdelning	  på	  andelar	  i	  andra	  företag 464	  585 459	  375 432	  012
8220 Res	  försäljn	  värdepapper	  andra	  företag 64	  400 0 -‐293	  106
8311 Ränteintäkter	  från	  bank 2	  908 12	  478 10	  976
8314 Skattefria	  ränteintäkter/kostnader 2 -‐1	  722 1	  146
8350 Resultat	  försäljning	  kortfr	  placeringar 0 243	  190 2	  709

Finansiella	  intäkter 500	  100,74 713	  321 153	  737 1	  171	  191
8400 Räntekostnader -‐2	  103 0 -‐6	  823
8490 Övriga	  skuldrelaterade	  poster 0 0 -‐600

Finansiella	  kostnader -‐2	  103 0 -‐7	  423 0

8819 Återföring	  från	  periodiseringsfond 0 153	  200 946	  871
8820 Schablonintäkt	  på	  periodiseringsfond 0 0 28	  051

Återföring	  av	  periodiseringsfonder 0 153	  200 974	  922 0

8910 Skatt	  på	  årets	  beskattningsbara	  resultat -‐57	  472 -‐184	  407 -‐315	  564
8920 Skatt	  på	  grund	  av	  ändrad	  taxering 5	  811 6	  398 44	  091

Skatt	  på	  årets	  resultat -‐51	  661 -‐178	  009 -‐271	  473 -‐616	  431

Årets	  resultat 193	  433 369	  480 601	  849 390	  361



Balansräkning 2015 2012 2009 2006

TILLGÅNGAR

Andelar	  i	  börsnoterade	  bolag 3	  168	  662 3	  168	  662 3	  349	  592 3	  168	  840
Fonder 1	  018	  679 1	  050	  474 1	  192	  454 0
Övriga	  tillgångar 365 280

Kassa	  och	  bank 411	  113 534	  681 185	  739 2	  430	  374

SUMMA	  TILLGÅNGAR 4	  598	  820 4	  754	  097 4	  727	  785 5	  599	  214

EGET	  KAPITAL	  &	  SKULDER

Eget	  kapital
Balanserat	  resultat 4	  351	  540 4	  346	  712 4	  372	  477 5	  040	  524
Senaste	  årets	  resultat 56	  474 84	  827 86	  283 92	  235
Släktmötesfonden 151	  666 200	  000 200	  000 300	  000
Stipendiemedel 0 5	  000 30	  500 10	  500
Summa	  eget	  kapital 4	  559	  680 4	  636	  540 4	  689	  260 5	  443	  259

Skatteskuld 26	  772 117	  557 38	  525 155	  955
Upplupna	  kostnader/förutbetalda	  intäkter 12	  368 0 0

SUMMA	  EGET	  KAPITAL	  &	  SKULDER 4	  598	  820 4	  754	  097 4	  727	  785 5	  599	  214



2015 2012 2009 2006
Släktfonden 2	  043	  042 1	  428	  471 1	  404	  744 1	  792	  646
Oscar	  von	  Sydows	  Minnesfond 2	  577	  720 1	  799	  263 1	  769	  209 2	  260	  554
Marianne	  von	  Sydows	  Hjälpfond 1	  763	  703 1	  231	  074 1	  210	  511 1	  546	  693
Fonden	  till	  Hugo	  von	  Sydows	  Minne 407	  008 284	  094 279	  349 356	  930

Totalt 6	  791	  473 4	  742	  902 4	  663	  813 5	  956	  823

Portfölj	  i	  SEB	  2015-‐12-‐31	  /	  2012-‐12-‐31 6	  733	  523 4	  684	  882 4	  611	  240
Japanfond	  i	  Nordea 57	  950 58	  020 52	  573

6	  791	  473 4	  742	  902 4	  663	  813

Portföljutveckling	  2013-‐2015 43,7%
OMX-‐utveckling	  2013-‐2015 31,0%
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