
Sammanfattning	  föreningsdagen	  på	  Riddarhuset	  den	  19	  april	  2015	  

Deltagande	  från	  Styrelsen:	  
Sven	  Henrik	  Spens	  Styrelseordförande	  
Jacob	  Spens	  Styrelseledamot	  
	  

Totalt	  deltog	  ca	  120	  personer	  på	  mötet	  vilket	  får	  ses	  som	  det	  stora	  intresse	  som	  frågeställningarna	  
rönte.	  	  

	  

Bakgrund:	  

Motion	  från	  Hugo	  Nordenfelt	  som	  antags	  på	  adelsmötet.	  Huvudfrågeställningen	  gäller:	  

1. Vad	  gör	  man	  i	  dagens	  släktföreningar	  
2. Vad	  skulle	  man	  kunna	  göra	  i	  dagens	  släktföreningar	  

Dessa	  två	  frågeställningar	  skall	  ses	  mot	  bakgrund	  av	  dagens	  samhälle	  och	  hur	  det	  kan	  bli	  aktuellt	  att	  
anpassa	  arbetet	  efter	  förändrade	  förutsättningar.	  

	  

Iakttagelser	  och	  kommentarer	  till	  de	  diskussioner	  och	  föredrag	  som	  hölls:	  

• Varje	  släktförening	  är	  unik	  och	  har	  olika	  förutsättningar.	  Detta	  innebär	  att	  stadgar	  etc.	  måste	  
ses	  utifrån	  föreningens	  specifika	  förutsättningar	  avseende	  storlek,	  ändamål,	  ekonomi,	  ålders	  
och	  könsfördelning	  

o Vissa	  föreningar	  förvaltar	  betydande	  kapital	  vilket	  innebär	  att	  rösträtten	  måste	  
begränsas	  för	  att	  skydda	  förvaltningen	  och	  se	  till	  att	  ändamålet	  ej	  äventyras	  

o Andra	  föreningar	  har	  egendom	  som	  skall	  förvaltas	  	  
	  

• En	  central	  fråga	  är	  hur	  man	  marknadsför	  föreningen	  och	  därmed	  får	  släkten	  att	  vilja	  vara	  
med	  

o Viktigt	  att	  ställa	  frågan	  varför	  vi	  har	  en	  förening	  och	  vad	  syftet	  är	  
o För	  att	  intressera	  nästa	  generation	  bör	  vi	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  sätta	  våra	  släktningar	  i	  

ett	  historiskt	  perspektiv	  
§ Det	  finns	  en	  fantastik	  historia	  att	  berätta	  kring	  framgången	  våra	  förfäder	  

hade	  och	  vilka	  relationer	  de	  hade	  till	  kungariket	  
	  

• Frågan	  avseende	  rätt	  till	  medlemskap	  belystes	  och	  diskuterades	  vid	  ett	  antal	  tillfällen	  under	  
dagen.	  Denna	  fråga	  är	  komplex	  och	  svår	  att	  ge	  en	  entydig	  rekommendation	  kring	  i	  och	  med	  
att	  föreningar	  helt	  enkelt	  har	  olika	  föreningar	  	  

o Ett	  sätt	  att	  se	  på	  frågan	  är	  att	  skilja	  på	  medlemskap	  och	  rösträtt	  dvs.	  att	  rätten	  till	  
medlemskap	  är	  betydligt	  mer	  omfattande	  än	  rätten	  till	  rösträtt	  

o För	  många	  föreningar	  var	  detta	  en	  aktuell	  fråga	  som	  kommit	  upp	  på	  dagordningen	  
o Frågan	  är	  var	  gränsen	  skall	  dras	  avseende	  rätt	  till	  rösträtt	  



§ Skall	  den	  endast	  omfattas	  av	  de	  som	  är	  inskrivna	  i	  adelskalendern	  eller	  skall	  
exempelvis	  barnen	  till	  en	  kvinna	  som	  är	  född	  Spens	  omfattas	  av	  rösträtten	  

o Helt	  klart	  är	  att	  rätten	  till	  medlemskap	  och	  därmed	  möjligheten	  att	  närvara	  på	  
föreningens	  olika	  aktiviteter	  kan	  göras	  bredare	  

• Det	  framgick	  även	  att	  en	  del	  av	  de	  större	  föreningarna	  var	  tvungna	  att	  begränsa	  
medlemskapet	  eftersom	  de	  annars	  skulle	  bli	  för	  många	  	  

o I	  detta	  sammanhang	  nämndes	  ”mormorsregeln”	  

	  

	  

	  


