Svenska Wrangelföreningen
Ordinarie föreningsmöte på slottet Spyker på Rügen/Tyskland den 24
augusti 2013 med anledning av 400-årsminnet av Carl Gustav Wrangels
födelse år 1613
Carl Gustav Wrangel levde ofta på Spyker och avled där 1676
Mötet inleddes klockan 17:30 och avslutades klockan 18:15
Deltagarlista skickades runt med begäran att skriva namn och kontonummer.
Antal röstberättigade närvarande medlemmar: 13.
§ 1 Val av ordförande samt protokollförare för sammanträdet: Till
mötesordförande valdes sittande ordförande Carl Gustav Wrangel. Till
protokollförare valdes Ulla von Kunhardt.
§ 2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst: Detta har skett, då kallelse till
föreningsmötet skickades ut i April 2013, dvs. senast två månader före den
utsatta tiden.
§ 3 Val av justeringsmän, tillika rösträknare: Till justeringsmän och
rösträknare valdes Agneta von Sieg och Magnus von Stapelmohr.
§ 4 Justering av röstlängd: 13 röstberättigade medlemmar är närvarande.
Endast närvarande medlemmar som har betalt sina medlemsavgifter är
röstberättigade. Inga fullmakter utställda. Totalt har 53 medlemmar betalt sina
avgifter.
§ 5 Styrelsens årsberättelse, den ekonomiska berättelsen samt
revisionsberättelsen för perioden sedan förra ordinarie föreningsmötet:
styrelsens årsberättelse och den ekonomiska berättelsen utdelades före mötet
(se ev. bilagor).
Ordföranden gjorde en muntlig översättning av årsberättelsen och den
ekonomiska berättelsen till engelska åt Georgia och Jürgen Wrangel.
Den untertecknade versionen av årsberättelsen och den ekonomiska berättelsen
finns hos ordföranden.
Kompletteringar: Christer Wrangel vann golfmatchen som ej var cupspel i år,
eftersom deltagarantalet var för lågt.
Beslöts att tillsätta en valberedning nästa år för att åstadkomma en föryngring i
styrelsen.
Korrigering i årsberättelsetexten: ordföranden i tyska Wrangelföreningen heter
Cornelia von Wrangel. Ändring har skett i det undertecknade originalet.
Gösta Wrangel von Brehmer föredrog den ekonomiska berättelsen för perioden
2010 till 2012 (se ev. bilaga). 2010 års möte ägde rum på Hooks herrgård i
Småland.

Kommentarer. Under år utan aktivitet sker ingen inbetalning av
medlemsavgifter. Enligt tidigare beslut betals avgifterna in före nästa
föreningsmöte för den treårsperiod som gått.
2010 övertog Gösta den ekonomiska förvaltningen från SE-banken. Det året
erhöll banken 7500 kronor för detta samt 3500 kronor för deklarationen. Gösta
sköter detta arbete mot en årlig ersättning på 4500 kronor. Utgifter för
representation i samband med att en äldre medlem avlidit. 7393 kronor i
reskostnader för Carl Gustav och Christer som representerade den svenska
föreningen vid den tyska Wrangelföreningens möte (se under rubriken
„styrelsen“). 4375 kronor utbetalades till firman Datafinans för arbete med den
svenska Wrangelföreningens hemsida. Hemsidan sköts numera av Magnus von
Stapelmohr.
Positiv utveckling av tillgångarna. Fondbyte skedde 2010. God utdelning på en
fond. Den gav dubbel utdelning 2012. Enligt stadgarna ska 10 % av
nettoavkastningen tillföras donationskapitalet. 90 % utgörs sålunda av fritt eget
kapital att användas till föreningsmedlemmarnas förmån. Skatt betalas endast på
kapitalavkastning. Nettoresultatet efter skatt: 40 387 kronor 2012(upp från
minus 28 287 kronor år 2010) . Det fria egna kapitalet utgjorde 2012 86 678
kronor (upp från 28 309 år 2010). Ökningen berodde på 1) god avkastning på
fonder, 2) reducering av kostnaderna. Därtill kommer resultatet från 2013.
Revisionsberättelse: Revisionen utfördes av Otto Wrangel von Brehmer och
Rurik Tham. Berättelsen föredrogs av Otto som förklarade att revisorerna inte
hade några invändningar. Underlaget reflekterar den ekonomiska situation och
vad som sagts över tillgängligt kapital. Revisornerna rekommenderar
godkännande av den ekonomiska berättelsen och ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 6 Beslut om ansvarsfrihet för perioden sedan förra mötet: mötet beslöt
ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 7 Val av ordförande och övriga styrelseledamötet till nästa
föreningsmöte: ingen av styrelseledamöterna har avsagt sig uppdraget. För
närvarande har styrelsen 5 ledamöter. Omval föreslogs. Mötet fattade beslut om
omval.
Ordföranden vädjade till alla deltagare att hjälpa till att hitta yngre
styrelsekandidater.
§ 8 Val av två revisorer samt en suppleant: omval av Otto Wrangel von
Brehmer till revisor. Nyval av Agneta von Sieg att ersätta Rurik Tham som
nyligen gått bort. Beslöts att inte välja någon suppleant.
§ 9 Fastställande av årsavgifter: beslöts att medlemsavgiften ska vara
oförändrad.
§ 10 Övriga frågor:
a) Beslöts att styrelsen ska ha rätt att knyta ytterligare personer till sig i
samband med förberedelsena till Svenska Wrangelföreningens 80-

b)
c)
d)
e)

årsjubileum 2014. Detta ska äga rum på Riddarhuset i Stockholm den 23
augusti 2014.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att finna personer till valberedningen.
Meddelades att mössor med anledning av 400-årsjubiléet av Carl Gustav
Wrangels födelse 1613 kan köpas för 150 kronor styck.
Pins, manschettknappar och slipsnålar kommer att tas med till
jubileumsmötet. De kan också beställas från hemsidan.
Mötet avslutades med en tyst minut för Rurik Tham.

