
 

Bilden från Österskär när seklet var ungt, är hämtad ur ett fotoalbum som tillhört Abel Bergmans familj 
 

Kallelse till ordinarie släktmöte med utfärd den 1 mars 2015 
 
Som en första del av släktmötet inbjuds alla deltagare till tågutfärd på 
Stockholm-Rimbo järnväg, Södra Roslags kustbana och Stockholm-Trälhavets 
järnväg (dvs. Roslagsbanan till Åkersberga och Österskär).  
 
Åtskilliga av barnen och barnbarnen till Johan och Henrika Bergman Olson var 
på sin tid stora aktieägare i dessa privata järnvägsbolag, och flera förfäder hade 
förtroendeposter i bolagen för drygt 100 år sedan. Särskilt sträckan Åkersberga-
Österskär har ett starkt släkthistoriskt intresse, genom att denna järnväg 
tillkom på direkt initiativ av några av Johan och Henrikas barn och barnbarn. 
 
Vi träffas kl. 11.00 på Stockholms Östra (T-bana Tekniska högskolan). Sök 
upp en plattform med ett abonnerat tåg för en kort inledning, för att strax 
därefter följa med en museivagn. Tåget avgår exakt kl. 11.22, är planen. Under 
resan håller Magnus Cedergren en guidetur om järnvägen, historien och dess 
anknytning till släkten.  
 
Museivagnen rymmer 56 sittande enl. uppgift. Om vi skulle bli fler än så, så får 
några av oss lite yngre dela på några platser, och omväxlande vara beredda att 
stå under delar av resan. 
 



Vid ändstationen Österskär återvänder tåget snart tillbaka igen, och stannar för 
avstigning vid hållplatsen Galoppfältet, enligt planen ca. kl. 13.35. Därifrån är 
det en knapp kilometer att promenera till lokalen för släktmötet. Ta gärna med 
något enklare ätbart för tågresan. 
 
Det finns goda parkeringsmöjligheter vid hållplatsen Galoppfältet, varför ett 
alternativ för bilägare kan vara, att på morgonen parkera bilen där och i god tid 
ta ett ordinarie tåg på Roslagsbanan in till Stockholm Ö från Galoppfältet (SL 
linje 27 och 28, kvartstrafik på söndag förmiddag). Vi återvänder ju till 
Galoppfältet, och man kan sedan ta bilen upp till själva släktmötet på 
Gästgivargränd, på detta sätt. 
 
Själva släktmötet inleds kl 14.00 på Gästgivargränd 3 i Täby (dvs. på samma 
plats som för släktmötet 2012). 
 
Det blir kaffe vid ankomst till Gästgivargränd klockan 14.00, varpå släktmötet 
startar. 
 
Efter en bensträckare blir det sedan middag (vid kl. 16.30) bestående av 
varmrätt med dryck, ett glas vin eller alkoholfria alternativ. 
 
Anmälan till släktmötet och dess middag sker genom betalning 250 kr/person 
(125 kr för barn under 18) till föreningens plusgiro 17 52 10-4, senast måndagen 
den 19 februari 2015. Ange i meddelanderaden vem betalningen avser: namn, 
mailadress (om sådan finns). Ange också om vin önskas till maten (för att 
beräkna inköp). Om du har frågor om anmälan till släktmötet, skicka en sådan 
till föreningens kassör Robert Bergman, bergman.robert@gmail.com eller ring 
0735-30 16 73. Anmäl också särskilt, om du följer med på tågresan. 
 
Så här tar du dig direkt till Gästgivargränd från Stockholm: 
Om du vill ta dig direkt till Gästgivargränd från Stockholm rekommenderas Roslagsbanan mot Österskär 
och avstigning vid Galoppfältet, samt promenad en knapp kilometer 
 
eller med egen bil 
 
Från E 18: Avfart 183. Tag vänster in på Bergtorpsvägen. Åk rakt genom första rondellen. Sväng vänster i 
andra rondellen in på Stockholmsvägen. Efter cirka 400 m sväng vänster vid skylt Gästgivargränd och kör 
in på området och parkera på ledig plats. 



 
 

Förslag till dagordning vid ordinarie 
släktmöte 1 mars 2015 

 
1. Val av mötesordförande. 
2. Val av protokollförare vid mötet. 
3. Fråga om mötet behörigen utlysts. 
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera släktmötesprotokollet. 
5. Justering av röstlängd om sådan upprättats. 
6. Föredragning av verksamhetsberättelse för tiden sedan föregående släktmöte. 
7. Föredragning av kassörens räkenskaper för tiden sedan föregående släktmöte 
samt avgiven revisionsberättelse. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Fastställande av årsavgiften, avgift för ständigt medlemskap samt eventuella 
avsättningar till fonder (Se även Förslag 1 från styrelsen) 
10. Övriga frågor som av styrelsen hänskjutits till släktmötet och/eller som av 
medlem senast fyra veckor före släktmöte skriftligen anmälts till ordföranden. 
Över medlemsförslag skall styrelsens yttrande föreligga. (Se även Förslag 2-4 
från styrelsen) 
11. Val av styrelseordförande. 
12. Val av minst fem ordinarie styrelseledamöter, varvid representation av så 
många släktgrenar som möjligt bör eftersträvas. 
13. Val av högst tre styrelsesuppleanter. 
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 
15. Eventuellt förslag till hedersledamot. 
16. Övriga frågor. (Inga för föreningen bindande beslut som innefattar större 
utgifter får fattas under denna föredragningspunkt.) 
17. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande. 
 
Vill du själv lämna ett skrivet medlemsförslag till släktmötet? Skicka förslaget 
senast den 2 februari som ett email till ordförande Magnus Cedergren, 
mace@lysator.liu.se eller till med post till Magnus Cedergren, Klockargränd 30, 
192 72 Sollentuna 
 



 
 

Förslag från styrelsen till  
ordinarie släktmöte 2015 

 

1. Förslag från styrelsen:  
Förändrade medlemsavgifter 

 
Det är ordinarie släktmöte som fastställer medlemsavgifterna. Styrelsen föreslår 
en sänkt medlemsavgift för årsmedlemmar till 100 kr. Avgiften för ständigt 
medlemskap föreslås ligga kvar på 1250 kr. Styrelsen föreslår också att unga 
medlemmar kan få sitt första år som medlem avgiftsfritt, om inträde i föreningen 
sker vid senast fyllda 30 år. 
 
Motivering:  
Styrelsen är inte i alla delar nöjd med resultatet av medlemsrekryteringen, trots 
att föreningen har haft en mycket aktiv verksamhet de senaste tre åren. 
Styrelsens förhoppning är att en sänkt och jämnare medlemsavgift lockar fler 
betalande medlemmar. Det avgiftsfria året för fränder upp till 30, är tänkt för att 
locka även yngre medlemmar av släkten att engagera sig i föreningen. 

 
 

2. Förslag från styrelsen:  
Ändring av §2 i föreningens stadgar 

  
Gammal lydelse: 
Rätt till medlemskap har varje ättling till Johan och Henrica Bergman Olson 
eller med ättling ingift person eller den som lever med ättling i och med 
äktenskap jämställt förhållande. Medlem kan man bli från det år man fyller 18 
år och betalar gällande medlemsavgift. Annan person må vinna inträde i 
föreningen då särskilda skäl föreligger. Styrelsen beslutar om sådant 
medlemskap. 
  
Ny lydelse: 
Rätt till medlemskap har varje ättling till Johan och Henrica Bergman Olson, 
ättling till ett syskon till Johan eller Henrica Bergman Olson, 
eller med ättling ingift person eller den som lever med ättling i och med 
äktenskap jämställt förhållande. 



Medlem kan man bli från det år man fyller 18 år och betalar gällande 
medlemsavgift. Annan person må vinna inträde i föreningen då särskilda skäl 
föreligger. Styrelsen beslutar om sådant medlemskap. 
  
Motivering:  
Föreningen har under de senaste 5 åren enligt de särskilda bestämmelserna i §2 
valt in ett antal ättlingar till Johans bror Olof Bergman Olson och hans syster 
Karin, gift Stenström. Styrelsen vill nu göra medlemsskapet för dessa likvärdigt 
med andra medlemmar i föreningen. De uppskattar sitt medlemskap i 
föreningen, och har också aktivt kunnat bidra i den gemensamma verksamheten 
på flera olika sätt. Ättlingen Ulla-Britta Roos har deltagit i styrelsensarbetet 
under två perioder. Föreningen har också mottagit donationer av en större 
mängd fotografier och originalhandlingar från 1800-talet från Karin-grenen. 
Dessa donationer är av stort intresse för historieskrivningen, också kring Johan 
Bergman Olson och hans familj. Allt pekar slutligen på att ättlingarna till 
Johans syskon utgör en mindre del av möjliga föreningsmedlemmar, jämfört med 
mängden ättlingar till Johan och Henrika. 
 
  

3. Förslag från styrelsen:  
Ändring av §4, §5 och §13 i föreningens stadgar 

  
§4, Gammal lydelse: 
Årsavgiften fastställs av ordinarie släktmöte för nästkommande period. Ständigt 
medlemskap är möjligt mot en engångsavgift som fastställs av ordinarie 
släktmöte. Ständig medlem betalar därefter inte årsavgift. Hedersmedlem 
befrias från årsavgifter. Inbetalning av årsavgift skall aktualiseras under årets 
första kvartal. 
 
§4, Ny lydelse: 
Årsavgiften fastställs av ordinarie eller extra släktmöte för nästkommande 
period. Ständigt medlemskap är möjligt mot en engångsavgift som fastställs av 
ordinarie eller extra släktmöte. Ständig medlem betalar därefter inte årsavgift. 
Hedersmedlem befrias från årsavgifter. Inbetalning av årsavgift skall 
aktualiseras under årets första kvartal. 
  
§5, Gammal lydelse: 
Ständiga medlemmars avgifter och pengar som kan inflyta genom gåvor och 
donationer förvaltas i en fond benämnd ”JOHAN BERGMAN OLSONS 
ÄTTLINGARS SLÄKTFOND”. Av fondens avkastning får 80% användas av 
styrelsen för föreningens löpande utgifter. Fonderade medel kan av ordinarie 
släktmöte ställas till styrelsens förfogande efter särskilt beslut. 
  
§5, Ny lydelse: 
Ständiga medlemmars avgifter och pengar som kan inflyta genom gåvor och 
donationer förvaltas i en fond benämnd ”JOHAN BERGMAN OLSONS 
ÄTTLINGARS SLÄKTFOND”. Av fondens avkastning får 80% användas av 



styrelsen för föreningens löpande utgifter. Fonderade medel kan av ordinarie 
eller extra släktmöte ställas till styrelsens förfogande efter särskilt beslut. 
  
§13, Gammal lydelse: 
För stadgeändring fordras beslut på ordinarie släktmöte med 2/3 majoritet av de 
röstande. I kallelse till släktmöte och extra släktmöte där förslag till 
stadgeändring föreligger skall denna punkt särskilt angivas. Förslaget skall 
bifogas. 
  
§13, Ny lydelse: 
För stadgeändring fordras beslut på ordinarie eller extra släktmöte med 2/3 
majoritet av de röstande, under förutsättning att minst 1/5 av de 
röstberättigade i föreningen närvarar på mötet. I kallelse till släktmöte och 
extra släktmöte där förslag till stadgeändring föreligger skall denna punkt 
särskilt angivas. Förslaget skall bifogas. 
  
Motivering: 
I de nuvarande stadgarnas paragrafer är det endast ett ordinarie släktmöte (vart 
tredje år) som kan fastställa medlemsavgifter, ta beslut om fonderade medel 
samt ändra stadgar. Styrelsen föreslår att det skall bli lättare för föreningen att 
fatta sådana beslut, genom att dessa typer av beslut också kan tas på extra 
släktmöte, likaväl som att ta besluten på ordinarie släktmöte. Man skall alltså 
inte behöva vänta tre år för att göra en förändring, utan också kunna kalla till 
ett extra släktmöte för detta. 
 
  

4. Förslag från styrelsen:  
Frigöra medel från släktfonden för styrelsen att 

disponera 
 
Enligt §5 krävs ett beslut från ett ordinarie släktmöte för att styrelsen skall 
kunna spendera fonderade medel ur släktfonden. Styrelsen har under hela 
perioden övervägt om det kan vara en bra idé att i framtiden använda en del av 
släktfonden för föreningens verksamhet. För detta krävs ett beslut på ett 
ordinarie släktmöte. Utifrån vad som står i §5 föreslår vi nu att styrelsen skall få 
använda högst totalt 45 000 kr ur släktfonden för perioden fram till nästa 
ordinarie släktmöte 2018. 
  
Motivering: 
Det finns flera förslag till vad dessa pengar skulle kunna användas till. Styrelsen 
har uttryckt sitt gillande över ordförandes förslag om bidrag till 
utställningsverksamhet om skogs- och träindustrihistorien i Kalix älvdal. Varje 
enskild sådan finansiering kräver ett styrelsebeslut. Här skulle föreningens 
medel i första hand användas till sådana moment i utställningarna, som på olika 
sätt dokumenterar och levandegör släktens historia.  
 



Ett alternativ är också att subventionera medlemmars kostnader för resa och 
uppehälle, för de som vill bidra till ideellt arbete med sådana utställningar och 
annan verksamhet inom i Kalix älvdal.  
 
Styrelsen kan också besluta om att använda fonderade medel till annat som 
uppfyller ändamålsparagrafen i föreningens stadgar, t.ex. frändesammankomster 
av olika slag eller andra sätt till att stimulera samvaro inom släkten.  
 
  



 

 
 

Verksamhetsberättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse 2012-2015 

 
Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar har haft en av sina mest aktiva 
perioder sedan starten på 1950-talet, under perioden 2012-2015. Föreningen har 
122 ständiga medlemmar. Under perioden 2012-2015 har 52 varit årsbetalande 
medlemmar, under minst ett av dessa tre år. 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande 71334M Magnus Cedergren 
Vice ordförande 511234 Eva Sendel 
Kassör 11424 Robert Bergman 
Sekreterare 7152 Hans Frykman 
Ledamot 63322 Anders Bergman 
Ledamot 8331 Lars Reuter 
Suppleant Olofgrenen Ulla-Britta Roos 
Suppleant 8311 Christina Reuter 
 
Revisorer har varit: 
7144 Göran Bergman 
8361 Marie Spinelli Liljedahl 
 
Vid släktmötet 2012 utsågs följande fränder till valberedning inför 
släktmötet 2015: 
11413 Erik Taube (sammankallande) 
14411 Fredrik Nordlund 
7142 Bo Bergman 
 
Verksamhetsberättelsen är här uppställd utifrån föreningens stadgeparagraf §1, 
ändamålsparagrafen: 
  
1. Hedra minnet av gångna generationer 
Se vidare under punkt 4 och 5 
  
2. Verka för sammanhållningen inom släkten 
Styrelsen har ordnat följande gemensamma arrangemang: 
- 4 st picknickar på Waldemarsudde 2012-2014 med ett föredrag på varje träff 



- 1 frändemiddag i Täby 2013, med en frågesport som programpunkt, samt ett 
erbjudande att på plats scanna in gamla släktbilder 
- 1 frändeträff i Sollentuna 2014, med filmvisning 
  
Därutöver har styrelsen också förmedlat information om ordförandens egna 
arrangemang inom ramen för hans projekt Ekomuseum Historisk skogsexport 
från Kalix älvdal, däribland en guidetur på Södermalm 2013 och till flera 
arrangemang i Kalix. 
  
Styrelsen har välkomnat och enl. §2 i stadgarna, valt in ett antal nya 
medlemmar under perioden, också bland ättlingar till Johans syster Karin, gift 
Stenström. Utifrån detta har det också styrelseförslaget växt fram, om att 
välkomna alla ättlingar till Johans syskon som medlemmar i föreningen. (Se 
styrelsens förslag till stadgeändringar) 
  
Styrelsen har etablerat en e-shop med rutiner för försäljning av föreningens 
trycksaker, i samarbete med ordförandes projekt Ekomuseum Historisk 
skogsexport från Kalix älvdal. 
  
3. Tillvarata gemensamma intressen, att föra fullständigt släktregister 
Styrelsen har fått god ordning i föreningens ekonomi, något som också fått ett 
gillande av föreningens revisorer. 
  
Styrelsen har utvecklat medlemsregistret, där betalande och ständiga 
medlemmars medlemskap med postadresser noteras. 
  
Styrelsen har löpande hållit dokumenterade styrelsemöten. 
  
Styrelsen och ordförande har lagt ner stor möda på att bringa ordning i 
föreningens egna papper. 12 kartongers innehåll har idag blivit betydligt 
kompaktare (1-2 kartonger), och bättre sorterat än tidigare. 
  
Styrelsen ”ärvde” ett väl disponerat släktregister från föregående styrelse. 
Styrelsen har flyttat över släktregistret till en kostnadsfri tjänst på internet, så 
att flera styrelsefunktionärer eller grenrepresentanter kan använda registret 
parallellt. Släktregistret innehåller släktrelationerna, samt f.n. även tillgängliga 
emailadresser. 
  
Styrelsen har utvecklat rutinerna för de s.k. grenrepresentanterna i de olika 
släktgrenarna. Deras uppgift är att hålla kontakten inom sin släktgren, 
informera om föreningens verksamhet, värva nya medlemmar samt aktivt samla 
in emailadresser och andra uppgifter till släktregistret. 
  
Styrelsen har distribuerat ett digitalt utdrag ur släktregistret (i PDF-format), en 
digital motsvarighet till det som tidigare i föreningens historia presenterats som 
innehållet i blå pärmar. 
  



4. Arbeta för och stimulera efterforskningar om släktens historia, att 
sprida kunskap om släkten och dess historia 
Ordförande jobbar löpande på egen hand (utanför föreningens verksamhet) med 
att dokumentera, utforska och levandegöra släkthistorien genom sitt projekt 
”Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal” med bl.a. webbplatsen 
www.historiskskogsexport.se. Där finns filmer, audioguider, utställningar, 
digitalt scannade originaldokument och fotografier. Han har också arrangerat 
utställningar på ett antal olika platser i Kalix älvdal, samt arrangerat 
guideturer, filmvisningar m.m. i Norrbotten och Stockholmsområdet. Ordförande 
har också hållit företag och visat film vid ett antal av föreningens mötestillfällen. 
 
Styrelsen har i samarbete med Ekomuseet publicerat ny skrift i föreningens 
skriftserie, och distribuerat denna till alla årsmedlemmar och ständiga 
medlemmar – som en medlemsförmån. 
  
Styrelsen har genomfört ett eget strategiarbete. Arbetet utmynnade i viljan, att i 
olika släktgrenar dokumentera små och stora släkthistorier, från 1800-talet fram 
till nutid. Dessa historier kan med modern teknik dokumenteras i skrift, ljud, 
bild eller film. Något praktiskt arbete har ännu inte kommit igång. 
  
5. Förvalta donationer, skänkta föremål och dokument 
Styrelsen har för föreningen ingått ett avtal med Stockholms stadsarkiv, där 
föreningen även i fortsättningen äger arkivhandlingarna, men samtidigt måste 
betala hyra för att ha handlingarna placerade där. Det är styrelsens uppfattning, 
att handlingarna av praktiska skäl bör vara i föreningens ägo så länge arkivet 
byggs ut. Man kan senare överväga att skänka arkivet till Stockholms 
stadsarkiv, vilket spar pengar för föreningen. Ett sådant beslut bör, enl. 
styrelsens uppfattning, fattas av ett släktmöte, inte enbart genom ett 
styrelsebeslut. 
 
Styrelsen och ordförande har från enskilda medlemmar samlat in en stor mängd 
originalhandlingar, som hittills inte funnits placerade på Stockholms stadarkiv. 
Med dessa handlingar är föreningens arkiv nu utbyggt, och finns placerat på 
Stockholms stadsarkiv. Styrelsen har genom dialog med stadsarkivet, ordnat och 
förtecknat handlingarna på ett lämpligt sätt. Arkivet har på detta sätt nästan 
fördubblats i volym, från knappt 2,5 hyllmeter till drygt 4,5 hyllmeter. Nya 
omfattande och intressanta donationer av arkivmaterial till föreningen kommer 
bl.a. från 7131 Lena Ekenberg, 7142 Bo Bergman, 7322 Göran Ekman samt 
Karin-grenens Cathrin Dunger. Materialet utgörs av fotografier, brevsamlingar, 
ekonomiska och biografiska dokument, inte minst från 1800-talet samt i viss 
mån för första halvan av 1900-talet. 
 
Styrelsen har skrivit till Prins Eugens Waldemarsudde angående de föremål som 
föreningen tidigare har donerat dit. Dessa föremål är donerade på villkor att de 
är utställda och visas. Styrelsen har uttryckt föreningens oro om framtiden för 
föremålen och för det s.k. Bergman-Olson-rummet. Rummet hålls inte längre 
öppet för allmänheten – sedan Gamla Huset numera delvis fått ny användning. 
Många donerade föremål är numera inte heller längre utställda. 


