
Kallelse till allmänt släktmöte lördagen den 27 april 2019 på Sjöhistoriska 
muséet i  Stockholm

Kära fränder,
Nu har snart två år förflutit sedan Bruzelianska släktföreningen hade sitt senaste släktmöte på 
Brusås i Skåne. Styrelsen har beslutat att förlägga årets släktmöte i Stockholm närmare 
bestämt vid Sjöhistoriska muséet på Djurgården. Det är vår förhoppning att riktigt många 
släktmedlemmar har möjlighet att komma i år.
I direkt anslutning till årsmötet i släktföreningen kallar Anders Bruzelius (ordförande i 
Stiftelsen Bruzelianska Släktfonden) till ett descendentmöte, som har till uppgift att välja 
styrelsemedlemmar till Stiftelsen Bruzelianska Släktfonden.
Bilagda denna kallelse finns två dagordningar för respektive möte.
12.00 Samlingsplats är Drottning Victorias salong i muséet.
12.00-13.30 börjar vi med att äta en gemensam lunch i Sjöhistoriskas Bistro Östberg (pris 
95:-per vuxen som omfattar lunchbuffé, stilla vatten samt kaffe. Om man vill ha lättöl alt. 
Ramlösa tillkommer en avgift på 25:-. Barn får ta del av ”Pannkaksbuffén” för 65:-per barn).
13.30 följer årsmötet en trappa ner i Hörsalen. 
16.00-16.45 följer en guidad tur av museet med titeln ”Husets Guldkorn”. 
För adress och allmän information om Sjöhistoriska muséet se www.sjohistoriska.se

Anmälningar till släktmötet kan göras till undertecknad senast den 7 april.

Varmt välkomna!
Jeannette Forsén
Ordförande i Bruzelianska släktföreningen
Tfn: 0346-10145
Mobil: 072-5001472
E-mail: jeannette.forsen  @  gmail.com  
Vår eminenta skattmästare, Anne Bruzelius, boende I Stockholm presenterar nedan några 
förslag på boende för de släktingar som behöver inkvartering.

Best Western Hotel Karlaplan
Skeppargatan 78-84
Östermalm
Tfn: 08-31 32 20
www.hotelkarlaplan.se
Kommentar: Frälsningsarméns f d kadettskola

Pärlan Hotell   
Skeppargatan 27
Östermalm
Tfn 08-663 50 70 
www.wellington.se/wellingtons-gastvaning.aspx
Kommentar: (trivsam gammal Östermalmsvåning, som omvandlats till hotell. Pärlan Hotell 
tillhör Clarion Hotel Wellington, som ligger runt hörnet på Storgatan 6. Det går naturligtvis 
bra att också bo på själva Hotel Wellington (tfn 08-667 09 10), men det är dyrare än Hotell 
Pärlan.

STF Långholmen Hotell och Vandrarhem
Långholmsmuren 20

http://www.sjohistoriska.se/
http://www.wellington.se/wellingtons-gastvaning.aspx
http://www.hotelkarlaplan.se/
mailto:jeannette.forsen@gmail.com


Långholmen 
Tfn: 08-720 85 00
https://langholmen.com
Kommentar: De gamla fängelsebyggnaderna på Långholmen har omvandlats och fungerar 
både som  hotell och vandrarhem. Anläggningen tillhör Svenska Turistföreningen. T-bana 
och /eller buss för att komma till Sjöhistoriska muséet.

STF af Chapman & Skeppsholmen  Vandrarhem 
Flaggmansvägen 8
SKEPPSHOLMEN
Tfn: 08-463 22 80
Internet: Skriv in: STF-Stockholm/afChapman & SkeppsholmenVandrarhem
Kommentar: det finns 'hytter' ombord på det gamla segelfartyget af Chapman och rum på land 
i Hantverkshuset. Fin men kanske lite lång promenad till Sjöhistoriska muséet, men det finns 
också kollektivtrafik.

BRUZELIANSKA SLÄKTFÖRENINGEN
ALLMÄNT SLÄKTMÖTE LÖRDAG 27 APRIL 2019

KALLELSE OCH DAGORDNING

Plats: Sjöhistoriska muséet, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Norra Djurgården,  Stockholm
Tid: Släktmötet inleds med lunch på muséet kl. 12.00. Sammanträdet startar efter lunch, ca kl. 
13.30
§1  Mötets öppnande
§2  Val av mötesordförande och mötessekreterare
§3  Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
§4  Godkännande av dagordningen
§5  Upprättande och godkännande av röstlängd (föreningsmedlemmar som uppnått myndig 
ålder (18 år) är röstberättigade)
§6  Fråga om mötet behörigen utlysts
§7  Styrelsens verksamhetsberättelse

https://langholmen.com/


§8  Ekonomisk berättelse
§9  Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Fastställande av årsavgift 
§11 Val av styrelse för tiden intill slutet av nästa allmänna släktmöte 
§12 Val av revisor för tiden intill slutet av nästa allmänna släktmöte
§13 Frågor som av styrelsen hänskjutits till mötet (se bilaga 1) eller som av medlem 
skriftligen anmälts till styrelsen senast 14 dagar före mötet 
§14 Behandling av ärenden, som väckts vid mötet under förutsättning, att mötet med 2/3 
majoritet av avgivna röster ger sitt medgivande till detta
§15 Mötets avslutande
VÄLKOMNA!
Jeannette Forsén 
Styrelsens ordförande

Bilaga 1
PM avseende ärenden, som av styrelsen hänskjutits till Allmänna släktmötet 2019 (§13)

Fråga 1. Vapen/’logga’ för släkten Bruzelius från Hångers socken i Småland
Vid det allmänna släktmötet 2017 lyfte Pär Wanby frågan om att anta ett släktvapen för 
släkten Bruzelius. Ett sådant kunde baseras på ett existerande sigill använt av Kyrkoherde 
Nils Bruzelius (1709-1788). Beslutet blev att Pär W skulle återkomma till styrelsen med 
förslag. Ett slutgiltigt förslag till en vapensköld (utan hjälm och hjälmtäcke) baserad på 
sigillet har utarbetats av heraldikern Magnus Bäckmark. Förslaget skickades ut ’på remiss’ 
med ordförandes sommarbrev 2018-07-12. Ett fåtal synpunkter inkom. 
Om släktmötet säger ja till vapenskölden som ett vapen/’logga’ för släkten, anser styrelsen det 
avgörande, att den förses med skydd/’copyright’, så att den inte kan utnyttjas av obehöriga. 
En sådan möjlighet bör finnas genom att registrera skölden hos Svenskt Vapenregister. Under 
förutsättning av mötets acceptans följt av registrering föreslår styrelsen, att vapenskölden i 
första hand ska ses som en ’logga’ för släktföreningen (att användas på hemsidan, på 
eventuella publikationer m m).  

Fråga 2. Inrättande av ’generationsöverskridande’ medlemskap
F n har finns det två slags medlemskap, ett för enskilda personer (100 kr/år) och ett för 
familjer (250 kr/år, avseende två vuxna samt barn under 25 år). Men så fick styrelsen en 
förfrågan från släktingar - ett par far/morföräldrar, som i rask följd fått fem barnbarn - om att 
anmäla barnbarnen som medlemmar i föreningen. Styrelsen tog upp frågan och fann, att det 
kan finnas behov av ytterligare en form av medlemskap. Ett medlemskap som ska vara 
anpassat till de förhållanden som råder i vår egen tid. D v s ett läge, där far- och morföräldra-
generationen kan ha mer tid och intresse för att föra in barnbarnen i en tradition som 
släktföreningen. Medan dagens jäktade ’mellan’/föräldra-generation, som ska få ’livspusslet’ 
med arbete, hem och barn m m att gå ihop, kan ha svårt att engagera sig i en sådan fråga. 
Styrelsen ska inte heller ’sticka under stol’ med, att den ser ett ’generationsöverskridande’ 
medlemskap som en möjlighet att tidigt fånga upp yngre generationer, som förhoppningsvis 
även som vuxna fortsätter som medlemmar med intresse för att hålla föreningen levande. Vi 
tror också, att även ’mellan’-generationen på det här sättet kan lockas att bli medlemmar, när 
de når en annan fas i livet och inte längre är lika jäktade! 
För att göra saken mer realistisk har den familj - som först kom med sin förfrågan och därmed 
startade hela idén - varit vänlig nog att ställa upp som ’pilot-fall’. Såväl den äldre 
generationen som barnbarnen är nu inskrivna i Medlemsförteckningen. Styrelsen fann, att en 
rimlig årsavgift för detta medlemskap kan vara 300 kr. 



Styrelsens föreslår, att släktmötet godkänner inrättandet av ett generationsöverskridande 
medlemskap i Bruzelianska släktföreningen med en årsavgift på 300 kr. Efter genomgång av 
Släktföreningens stadgar bedömer styrelsen, att det inte krävs någon stadgeändring för att 
detta beslut ska träda i kraft. Släktmötets beslut i frågan träder därför i kraft omedelbart.  

         
                                                   

     

STIFTELSEN BRUZELIANSKA SLÄKTFONDEN
DESCENDENTMÖTE LÖRDAG 27 APRIL 2019

KALLELSE OCH DAGORDNING

Plats:  Hörsalen på Sjöhistoriska muséet, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Norra Djurgården, 
Stockholm
Tid: Descendentmötet startar, när det Allmänna släktmötet avslutats, ca kl. 14.30
§1  Mötets öppnande
§2  Val av mötesordförande och protokollförare  
§3  Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
§4  Godkännande av dagordningen
§5  Upprättande och godkännande av röstlängd (descendenter som uppnått myndig ålder (18 
år) är röstberättigade)
§6  Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
§7  Styrelsens förvaltningsberättelser för 2017 och 2018 
§8  Revisionsberättelser för 2017 och 2018 
§ 9  Val av styrelseledamöter för kommande mandatperiod (2 år) [1]
§9.a. Presentation av kandidaterna till styrelsen respektive revisorer
§9.b. Val av styrelseledamöter och revisorer genom sluten omröstning
§10  Röstsammanräkning, resultatet meddelas och förs till protokollet
§11  Mötets avslutande
[1] Bakgrund: Enligt Släktfondens stadgar ska val av styrelse och revisorer hållas vartannat år 
(jfr Kammarkollegiets beslut 1992 med diarienr: 50-323-91. Valet gäller samtliga fonder som 
samförvaltas av Släktfonden (inklusive Ellen Bruzelius Fond, jfr Kammarkollegiets beslut 
1996, diarienr: 67-22286-98). Alla myndiga släktingar som hörsammat kallelsen är 



röstberättigade. Valet sker på valsedel genom att tre (3) personer markeras för styrelsen och 
två (2) för revisorer.
Välkomna! 
Anders Bruzelius, Styrelsens ordförande


