
Robert von Kraemer d.ä.:s släktförening 
Släktmöte 28–29 september 2019 på Vängården Follökna. 
 
Närvarande:  Karin Alexanderson* (ordf) Andreas Lindberg* (sekr) 
 Jacob Yngveson* Ninni Wahlsten*   
 Anna Wahlsten* Ylva Yngveson*  

P-A Rönngren* 
 Urban Falk* Mellika Melouani Melani * 

Leif Bergman* Roger Alexanderson* 
 Annika Lindvall* Mattias Sandström* 
 P-O Tellander* 
 Tony Kronqvist Dan Kronqvist   
  
 Birgitta Nordenman (adj) Catarina Ehrenstråle (adj) 
Barn:  Emina Welén Inaya Hörnqvist 
Dag 2:  Christian Giertta*  Karin Giertta* 
  Björn Ringström* Catherine Melouani* *18 ordinarie 

   
 Agentha Hammerin (adj) vid besöket på Stenhammar 25 totalt 
 
Mötet ägde rum i trakten av Flen i två dagar. På lördagen hölls föredrag, lektes lekar och 
lagades det mat tillsammans på vandrarhemmet Vängården i Follökna. Dagen därpå 
genomfördes årsmötet och därefter besök på Stenhammars slott, med guidning. Dagen 
avslutades, för de som ville, på Flens kyrkogård.  
 
 
Protokoll fört vid ordinarie släktmöte 2019 
 
 
1.  Mötet förklarades öppnat av Karin Alexanderson. 

2.  Karin Alexanderson valdes till ordförande och Andreas Lindberg till sekreterare för mötet.  

3.  Medlemmarna godkände att mötet har blivit behörigt utlyst.  

4.  Per-Arne Rönngren och Mellika Melouani Melani utsågs till justeringsmän tillika 
rösträknare.  

5.  Förteckning av närvarande upprättades (se ovan). 

6. Föregående protokoll (från 2016) gicks igenom. 

7.  Verksamheten och räkenskaperna gicks igenom och redovisades.  

8.  Revisorernas berättelse föredrogs.   

9.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.  

10.  Valberedningen redovisade sitt förslag till styrelsens sammansättning. 
Karin Alexanderson valdes till ordförande. Andreas Lindberg, Ninni Wahlsten, Urban Falk 
omvaldes som ledamöter, samt Ylva Yngveson (nyval)  

11.  Annika Lindvall valdes till revisor. Björn Ringström till revisorssuppleant. 

12.  Anna Wahlsten omvaldes till ledamot och sammankallande i valberedningen. Mötet valde 
Mellika Melouani Melani till ledamot i valberedningen.  

13.  Mötet beslutade oförändrad medlemsavgift 100 kr/person och medlemskapet livslångt 
skall kvarstå på 3 000 kr.  



14. Styrelsen föreslår att gravarna i Flen ska rustas i första hand. Det gäller ett kors på Robert 
von Kræmers hustrus grav samt gravstenar på graven bredvid,  det vill säga Robert och 
Mathilde de la Gardies gravar, samt Axel och Almas. De 10 000 kr som finns i fonden 
räcker inte långt. Tanken är att finna en delfinansiering med slottsförvaltningen för 
Stenhammar i första hand. Om det inte går söka hjälp och råd från kyrkorådet, 
hembygdsföreningen, kommun eller riksantikvarieämbetet. Uppmana medlemmar eller 
andra att testamentera gåvor till gravrenovering. Ta reda på om man får måla själv eller 
hitta någon yrkesskola för bladguldsläggning eller liknande.  

15.  Mötet beslutade att avsätta ytterligare 8 000 kr till gravvård. Nu finns 18 000 kr för 
styrelsen att nyttja för ändamålet.  

16.  Förslag till ändring i stadgar. Mötet godkände i enhällighet omformuleringen av de tre 
paragrafer som kvarstod från förra mötet. Lydelsen av de nya stadgarna bilägges 
protokollet. 

17. Antalet medlemmar. Vid förra mötet föreslogs att upprätta en Facebook-sida. Det har inte 
skett. Föreslogs fler aktiviteter av mer social karaktär mellan släktträffarna. Det kan vara 
besök på museum, restaurang och liknande. Riddarhuset tar emot ättlingar på visning. Kan 
med fördel kombineras med middag på närliggande restaurang. Besök/guidningar på 
Folkoperan, där Mellika är konstnärlig ledare är ett förslag. En möjlighet är att träffas på 
Charlotta-dagen kl.14.00 den 12 maj varje år vid Lotten von Kræmers gravsten i Uppsala. 
Kommande årsmöten kan förslagsvis komma att ske i Vadstena, Ösel eller Finland. Längre 
träffar, det vill säga två dagar med övernattning uppskattades av mötet, där det finns 
möjlighet att komma en av dagarna.  

18.  Beslutade att nästa ordinarie släktmöte ska ske i slutet september eller under oktober 
2022.  

19. Övriga frågor. Inga övriga frågor lyftes.  

20.  Därmed förklarade Karin mötet avslutat.  

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Andreas Lindberg  Karin Alexanderson 
 
 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
 
Per-Arne Rönngren  Mellika Melouani Melani 
 


