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MELLAN SKOLDARNA
Nr 3 � september 1991
Sedan det förra numret av Mellan Sköldarna utkom har det hänt en hel del som det finns
anledning att informera alla medlemmar om. Glädjande nog mötte ett stort antal
medlemmar upp till föreningsmötet den 13 april. En ny styrelse valdes och i övrigt togs
beslut som vi sammanfattar här:

'i
Ny styrelse fram till nästa föreningsmöte
Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Skattmästare
Ledamot
Ledamot

Gunilla Schildt, Stockholm
Anders Schildt, Stockholm
Annika Schildt, Stockholm
Johan Schildt, Stockholm
Anna-Lena Schildt, Waxholm
Maria Nordlöf, Stockholm

dessutom
Revisor
Revisorssuppleant

Jiirgen Schildt, Karlstad
Ulrika Kjerrulf, Ljusdal

'i
Övriga beslut
• Medlemsavgiften ska vara 100 kr per person eller familj och år och betalas på
anmodan av styrelsen.
• Föreningsmöte ska hållas var tredje år men helst ska informella möten äga rum
oftare.
• En släktforskningssektion ska bildas, fristående från styrelsen.

'i
Samvaro efter föreningsmötet
Det var 20 medlemmar som deltog i föreningsmötet som hölls hos Anna-Lena Schildt i
Näsby Park. Där bjöds på kaffe och goda bakverk som vänliga medlemmar bidrog med.
Dagen avslutades med en subskriberad middag som avhölls i en trevlig lokal i närheten.
Vi bjöds på en utmärkt välsmakande och välordnad måltid och kan se tillbaka på en fin
kväll med angenäm samvaro. För allt detta vill vi rikta ett varmt tack till Anna-Lena,
Johan och Sebastian som stod för arrangemangen.

Styrelsen har sammanträtt
Den nya och arbetshungriga styrelsen har träffats i juni och i augusti för att dra upp
riktlinjerna för sitt arbete och föreningens kommande verksamhet. Vi är ense om
följande:
• Vi ska upprätta ett komplett och aktuellt register över föreningens medlemmar - kan
ske med benäget bistånd!

• Vi ska bereda vägen för den släktforskningssektion som vi tror kommer att bildas
inom föreningen. Det förefaller finnas ett stort intresse hos medlemmarna att få veta
mer om vår ätt och dess i dunkel höljda tidiga historia. Om våra inbördes släktrela
tioner och om enskilda personer.
• Vi vet att det på många håll finns arkivmaterial av skiftande slag och uppfattar det
som en angelägen uppgift att inventera och förteckna detta material.
• Vi tror att en social samvaro inom föreningen uppskattas av många medlemmar och
ser det som styrelsens uppgift att finna trevliga former för en sån samvaro. Kanske
kan vi ha vissa öppna styrelsemöten och vi vill ta upp förre ordföranden Everts goda
ide med särskilda ungdomsträffar.

'i
Önskemål och ideer från medlemmarna

'- -

vill styrelsen gärna få - inte bara vid föreningsmötena - utan närhelst ideerna bryter
fram. Skriv eller ring till den av oss i styrelsen du känner bäst, eller använd bifogade
blad!

'i
Förslag till aktiviteter och utflyktsmål
har vi redan, t ex:
Besök på Riddarhuset
Besök på Riksarkivet
Sentimental Journy till Umeå (där många av oss har rötter)
Besök i Helsingfors och möte med den finska släktföreningen
Besök på Årby slott och Rasbokilskyrka i Uppland

'i
Nu vänder vi oss till föreningens alla medlemmar
och ber om hjälp att få vårt medlemsregister komplett och rätt. Genom att så snart som
möjligt (senast den 4 oktober) betala in medlemsavgiften för 1991 (100 kr) så visar du
att Du att Du vill vara medlem i föreningen. Kontrollera att vi har rätt namn och adress
till Dig och korrigera om så behövs på inbetalningskortet. Nästa utskick kommer att
sändas endast till de som betalt medlemsavgiften och innehåller bl a stadgar och
medlemsförteckning.

Det är viktigt att Du blir medlem i föreningen. Även om Du inte är intresserad av din
släkt så kanske din släkt är intresserad av dig
Föreningen SLÄKTEN SCHILDT I SVERIGE
c/o Gunilla Schildt,

