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Protokoll fört vid ordinarie släktmöte i Släkten von Sydows Släktförening,  
lördagen 7 september 2013, kl. 10.00 på Schloß Mehrenthin (Palac 
Mierzecin), Dobiegniew, Polen. 
 
Närvarande: 46 medlemmar enligt bilagd röstlängd. 
 
 
 
 
 
Släktmötets öppnande 
 
Släktens huvudman, Fredrik von Sydow, hälsade deltagarna välkomna med en kort historisk exposé 
över den gamla Sydowska besittningen Mehrenthins betydelse även för Curower-linjen och 
forskningen kring den svenska släktgrenens ursprung. Han pekade även på det positiva i det för första 
gången i tid och rum samarrangerade släktmötet mellan de svenska och tyska släktföreningarna. 
 
Fredrik von Sydow förklarade 2013 års släktmöte öppnat och anhöll om förslag till ordförande att leda 
dagens förhandlingar. 
 
 
1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar 
 
Valdes föreningens ordförande Oscar von Sydow att leda dagens förhandlingar. 
 
 
2.  Val av protokollförare 
 
Valdes styrelsens sekreterare att föra dagens protokoll. 
 
 
3.  Val av två justeringsmän 
 
Valdes Erika von Sydow och Ulf von Sydow att justera dagens protokoll. 
 
 
4. Styrelsens och revisorerna berättelser 
 
I frånvaro av styrelsens skattmästare Fredrik von Sydow, föredrogs styrelsens verksamhetsberättelse 
för perioden 2010, 2011 och 2012. 
 
Det samlade resultatet för perioden uppgick till 369.480 kronor och balansomslutningen 4.754.097 
kronor. Av periodens samlade resultat hade till bekostande av kommande släktmöten avsatts totalt 
280.000 kronor. Fondernas samlade förmögenhet uppgick vid  
årsskiftet 2012/2013 till 4.742.902 kronor, en ökning med 79.089 kronor jämfört med föregående 
period 2007-2009. 
 
Några större avvikelser i verksamhet och ekonomi från tidigare år fanns inte att rapportera. 
 
Föreningens revisor Fredrik von Sydow, Stocksund fördrog revisorernas berättelse. Revisionen hade 
inte givit upphov till några anmärkningar, varför styrelsen och skattmästaren föreslogs beviljas 
ansvarsfrihet för den aktuella perioden. 
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5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
På fråga från ordföranden beslöt släktmötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och skattmästare för 
åren 2010, 2011 och 2012. 
 
  
6.  Av styrelsen eller föreningsmedlem väckta förslag 
 
Ordföranden meddelade att några förslag/ motioner inte kommit styrelsen tillhanda. 
 
Ordföranden redogjorde som påannonserat i kallelsen för läget i medlemskapsfrågan. Efter att 2010 
med minsta tänkbara övervikt avslagit den till släktmötet inkomna motionen om ett utvidgat 
medlemsbegrepp hade på styrelsens initiativ tillsatts en utredning att ytterligare analysera möjligheter 
till en långsiktig och hållbar lösning av frågan.  
 
Utredningen hade bestått av Elisabeth von Sydow, Stockholm, sammankallande, Christine von Sydow, 
Stockholm, Björn von Sydow, Sigtuna, Lars von Sydow, Stockholm, samt Petter von Sydow, 
Enköping. Gruppen hade sammanträtt vid ett flertal tillfällen med första gången 11 juni 2012 och 
avlämnat sitt slutbetänkande till styrelsen den 14 mars 2013. Betänkandet innehöll förutom en 
bakgrundsbeskrivning och en diskussion om tänkbara konsekvenser för föreningen, även två förslag 
till ny stadgeskrivning. Gruppens betänkande med dess förslag till ny stadgeskrivning hade tillställts 
samtliga medlemmar med post under vecka 28 i samband med den formella kallelsen till årets 
släktmöte. 
 
Betänkandet bilades dagens protokoll. 
 
Ordföranden redogjorde även för sina kontakter med Björn von Sydow i samband med att betänkandet 
inkommit till styrelsen och den ordning som då överenskommit att omröstning i frågan av flera skäl 
inte var lämplig att genomföra under dagens släktmöte. Ett av skälen var att det ansågs olämpligt att 
genomföra en omröstning vid ett till utlandet förlagt släktmöte som riskerade att endast locka ett 
mindre antal medlemmar. 
 
På frågor från bland andra Ulf von Sydow, Östersund, och Fredrika von Sydow, Knutby, redogjorde 
Petter von Sydow i korta ordalag för ärendets bakgrund och för gruppens arbete. Petter von Sydow 
påpekade samtidigt att något förslag till stadgeändring icke var att förvänta från styrelsen. Beslut vid 
ett eventuellt extra släktmöte förutsatte däremot enskilda motioner för släktmötet att ta ställning till. 
 
Diskuterades frågans vidare hantering, varvid på förslag av Henrik von Sydow, Halmstad, beslöts att 
uppdra åt styrelsen att ta ställning till tidpunkt och former för ett extra släktmöte varvid eventuella 
förslag till ett utvidgat medlemsbegrepp som enda fråga skulle behandlas. 
 
 
7. Beslut om antalet styrelseledamöter och val av ledamöter i styrelsen 
 
Johan von Sydow, Halmstad, redogjorde för valberedningens arbete, varvid konstaterats att Madelaine 
Beronius avböjt omval. Några ytterligare avsägelser förelåg inte. Mot bakgrund av att ett större antal 
ledamöter försvårar att hela styrelsen samlas och för möjligheten att under mandatperioden genomföra 
en mer riktad nyrekrytering utifrån identifierade behov av arbetsfördelning ledamöterna emellan, 
föreslogs en minskning av antalet ledamöter från tidigare åtta till sju. 
 
Ordföranden påpekade att fördelningen mellan män och kvinnor i styrelsen för närvarande inte var 
nöjaktig och att målsättningen under mandatperioden var att adjungera intresserade i första hand 
kvinnliga medlemmar till styrelsearbetet. 
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Beslöt släktmötet att följa valberedningens förslag, varvid antalet styrelseledamöter för perioden intill 
nästa ordinarie släktmöte beslöts uppgå till sju. 
 
Föreslog valberedningen till omval: 
 
Med. lic. Carl von Sydow, Göteborg 
Kapten Carl Johan von Sydow, Kullavik 
Journalist Elisabeth von Sydow, Lidingö 
Civilekonom Fredrik von Sydow, Bromma 
Riksdagsledamot Henrik von Sydow, Halmstad 
Direktör Oscar von Sydow, Göteborg 
Civilekonom Petter von Sydow, Enköping 
 
Beslöt släktmötet att omvälja ovanstående för perioden intill nästa släktmöte. 
 
 
8. Val av ordförande och viceordförande i styrelsen 
 
På förslag av valberedningen beslöt släktmötet att omvälja Oscar von Sydow och med. lic. Carl  
von Sydow, Göteborg, till ordförande respektive vice ordförande för perioden intill nästa ordinarie 
släktmöte. 
 
 
9.  Val av revisorer och revisorssuppleanter 
 
Beslöt släktmötet att på förslag av valberedningen till revisorer intill nästa släktmöte omvälja  
 
Huvudmannen, herr Fredrik von Sydow, Stocksund och fru Berit von Sydow, Ekerö, samt till 
revisorssuppleanter fil. dr. Ylva Terelius, Stockholm och fru Marianne Skårman, Stockholm. 
 
 
10.  Utseende av valberedning 
 
På förslag av Carl-Eric von Sydow beslöt släktmötet att till valberedning omvälja fd. bitr. 
länspolismästare Johan von Sydow, Halmstad (sammankallande), fd. riksdagsledamot Tullia von 
Sydow, Stockholm och journalist Emily von Sydow, Bryssel. 
 
På förslag av Ulf von Sydow, Östersund, uppmanade släktmötet valberedningen att inför kommande 
val särskilt bevaka behovet av föryngring och en jämnare könsfördelning i styrelsens sammansättning. 
 
 
11. Fastställande av årsavgift och ständig medlemsavgift 
 
Beslöts att inte göra några förändringar i hittills gällande årsavgifter, nämligen: 
 
Ordinarie avgift:  100 kronor 
Ingift make/maka: 50 kronor 
Ungdom, fr o m det år  
medlemmen fyller 18 år 
intill det år medlemmen  
fyller 25 år 50 kronor 
 
Ständigt medlemskap beslöts att som tidigare beviljas tidigast det år medlemmen fyller 60 år och då 
till en engångsavgift om 1.500 kronor. 
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12. Bestämmelse om tid, inom vilken nästa släktmöte skall hållas 
 
Styrelsen förslag till återgång till en fyraårsintervall mellan ordinarie släktmöten ogillades av 
släktmötet, varför beslöts att nästa ordinarie släktmöte skulle avhållas år 2016. 
 
 
13.  Övriga frågor 
 
Ordförande Oscar von Sydow framförde styrelsens och föreningens utomordentligt varma tack till 
Madelaine Beronius för hennes mycket framträdande insatser under hennes 38 år i styrelsen, varefter 
en gåva överlämnades från föreningen. 
 
Släktmötet förstärkte ordförandens ord genom en lång stående applåd, varefter Madelaine uttryckte sin 
tacksamhet för de gångna åren och för den erhållna gåvan. 
 
 
14. Mötets avslutande 
 
Framförde ordföranden till deltagarna sitt varma tack för dagens förhandlingar och förklarade 2013 års 
släktmöte avslutat. 
 
 
 
 
 
 
Ordförande:    Vid protokollet: 
 
 
 
 
Oscar von Sydow   Petter v. Sydow 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Erika von Sydow   Ulf von Sydow 



Röstberättigade deltagare släktmötesförhandlingar 2013-09-07
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Till styrelsen för Släkten von Sydows Släktförening 
 
Tankar rörande medlemskapsfrågan 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund 
 
På styrelsens initiativ har nedanstående personer under hösten 2012 samlats för att granska 
den mångåriga frågan om en utvidgad medlemskrets i föreningen. Frågan har återkommit vid 
föreningens släktmöten under snart fyrtio år och en smärre justering i stadgarna togs senast 
efter en andra läsning vid släktmötet 1994, då döttrars barn medgavs inträde i föreningen. 
Därigenom åstadkoms en upplevd ”kusinrättvisa”. Sedan dess har minst en ny generation 
tillkommit och innebörden av en ”kusinrättvisa” har väckt lika stor oförståelse för stadgarnas 
andemening som före stadgeändringen. 
 
Bakgrunden till nuvarande diskussion inom föreningen kan sökas i stadgarnas utformning 
från 1929. I dessa användes som samlande begrepp ”släkten” eller ”släkten von Sydow” utan 
vidare definition. Vid denna tidpunkt var begreppet relativt otvetydigt och närmare definition 
var därför onödigt. Släktnamnet von Sydow kunde endast bäras av vissa och dessa utgjorde 
”släkten”. Personer som ärvt efternamnet från sin moder ansågs inte vara släktmedlemmar 
och kunde därmed inte bli medlemmar i släktföreningen (exempel Holmbergarna). Detsamma 
gällde barn till ogifta. Icke-släktmedlemmar kunde heller inte komma i fråga för legat ur 
föreningens fonder. 
 
Med 1982-års namnlag kastades en flerhundraårig tradition över ända. Begreppet ”släktnamn” 
kom i lagtext att ersättas av ”efternamn” och det sistnämnda kunde antas, ej endast efter 
fadern, utan även efter modern och efter förfäder på såväl fäderne som möderne upp till fyra 
generationer före den egna. Make bereddes ävenledes möjlighet att anta efternamn efter 
hustrun. Sammantaget har detta urholkat släktbegreppet som det traditionellt varit erkänt.  
 
I genealogiska sammanhang gäller i Europa alltjämt och överlag en agnatisk syn på 
släktbegreppet, dvs att ett barn inom äktenskapet med automatik upptas i sin faders släkt eller 
ätt. I t ex släkt- och adelskalendrar i Sverige och utrikes följs den principen. Vissa avsteg 
härifrån har gjorts när regerande kvinnliga kungligheter gift sig icke-kungligt (t ex Danmark, 
Sverige). Över tiden har det dock alltid funnits adopterade eller på annat sätt närstående 
släktgrenar som av olika anledningar erkänts av den övriga släkten. En person med 
släktnamnet von Sydow utan en agnatisk härstamning är formellt inte släkt- eller ättemedlem.  
 



Däremot är en sådan person självklart lika mycket ”släkt med” släkten och övriga släktingar. 
Blodsbandet finns ju där så länge man antagit namn efter sin förfader eller -moder. 
 
  
Förslag 
 
Släkten von Sydows Släktförening har – med undantag av tveksamheten till att ändra 
medlemsbegreppet – kännetecknats av en öppen och välkomnande karaktär. Släktmötena och 
därtill hörande festligheter har allt sedan föreningens bildande 1929 varit välbesökta och 
mycket uppskattade av deltagarna. Arbetsgruppen har sökt att identifiera vad som förenat 
släktingarna och funnit att det till största del är medlemmarna själva. Man har upplevt en 
speciell tillhörighet och genom umgänget vid släktmöten och med de löpande presenterade 
släktforskningsrönen erhållit en identitet – som Sydow. Dessa två uppgifter har varit 
utgångspunkt för gruppens arbete.  
 
Styrelsens uttryckta vilja är att fortsatt förena – inte splittra – släktingarna. Samtidigt måste 
medlemsbegreppet vara tydligt för att behålla föreningens särprägel: Vilka kan omfattas av 
medlemskap och vilka kan inte? 
 
En majoritet i gruppen ställer sig negativ till att formuleringarna i föreningens stadgar direkt 
eller indirekt ”uppmanar” till att andra än medlemmar av släkten/ ätten i framtiden antar 
släktnamnet som efternamn. Namnbyte är dock en rättighet enligt svensk lag. 
 
En något långsökt, men likväl tolkning av sådan skrivning skulle kunna bli att en person som 
antagit släktnamnet som efternamn därigenom kan ”belönas” med ett medlemskap i 
föreningen. Vad skulle omvänt då gälla, dvs. om en agnatiskt ”äkta” Sydow väljer att byta 
efternamn till något annat än sin faders – skulle denne då inte vara släktmedlem trots att han 
eller hon redovisas i t ex Ointroducerad Adels Kalender som ättemedlem? Och vad skulle 
hända med ”kusinrättvisan” om döttrars barn med annat namn än Sydow plötsligt skulle 
uteslutas ur föreningen? Och hur göra med sambobarn eller barn födda av ensamstående 
mödrar eller i enkönade partnerskap? Dessa är heller inte officiellt släkt-/ättemedlemmar. 
 
Kriterium för medlemskap bör således inte vara släktnamnet. Gruppen har funnit som bästa 
lösning att, med bibehållande av föreningens namn, ombilda föreningen från en släktförening 
till en förening för ättlingar till vår gemensamme stamfader frälseinspektoren på Stäflö, 
Christian Fredrik von Sydow. Endast blodsbandet skulle vara avgörande. Avgränsningen till 
att inte omfatta andra utdöda grenar av släkten överensstämmer med de ursprungliga 
stadgarna.  
 
Detta skulle innebära att var och en med härstamning från Chr. Fredr. von Sydow skulle 
kunna bli medlem, oavsett vederbörandes efternamn och oavsett om vederbörande eller 
dennes förfäder är födda inom äktenskapet eller ej. I släkten ingifta skulle inte längre kunna 
vinna medlemskap. 
 
Gruppen är medveten om att detta innebär att i princip samtliga personer upptagna i rådman 
Johan vS ”Christan Fredrik von Sydows Ättlingar” och efter utgivningsåret födda (ca 6.000 
personer levande och avlidna) skulle vara att anse som potentiella föreningsmedlemmar. En 
anstormning av nya medlemmar ser dock gruppen som mindre sannolik. 
 



Föreningens syften skulle i framtiden som nu, vara att samla medlemmarna till berikande 
sammankomster i samband med de formella släktmötena, att verka för fortsatt forskning om 
släkten von Sydows ursprung och historia, samlande av personalia mm i enlighet med 
nuvarande stadgars första paragraf.  
 
För undvikande av diskussioner om destinatärskretsen kring föreningens donerade fondmedel, 
mm föreslås att styrelsen inte vidare utger studiestipendier. Denna tradition faller tillbaka på 
ett styrelsebeslut från 1935 – alltså ej ett släktmötesbeslut. Utgivande av legat till behövande 
bör kvarstå som en möjlighet för styrelsen. 
 
Som konsekvens av ovanstående överlämnar arbetsgruppen ett tänkbart alternativ till dagens 
stadgar (bilaga). Ny lydelse är föreslagen för paragraferna 1, 3, 4, 7, 13 och 15. Övergripande 
gäller ett tydliggörande av medlemsbegreppet. Begrepp som ”medlem av släkten” har ersatts 
med t ex ”ättling till Christian Fredrik vS”. Några smärre ändringar av mer kosmetisk karaktär 
har även gjorts. Förändringarna är, av hänsyn till gångna generationers arbete, gjorda med 
minsta möjliga avsteg från ursprungslydelsen. 
 
 
Stockholm 2013-02-14 
 
 
 
 
Björn von Sydow          Christine von Sydow  Elisabeth von Sydow 
 
 
 
 

Lars von Sydow  Petter von Sydow 
 (reserverar sig mot ovanstående 
 i egen skrivelse) 
 



 
 
 
Till styrelsen för Släkten von Sydows släktförening 
 
 
 
Majoriteten i den grupp som diskuterat medlemskapsfrågan föreslår att föreningen skall 
omvandlas från att vara en släktförening till att bli en ättlingsförening för alla ättlingar till 
Christian Fredrik von Sydow. Jag kan för min del inte ställa mig bakom det förslaget och vill 
på detta sätt förklara min syn på saken och, i all ödmjukhet, lämna ett annat förslag.  
I de nuvarande stadgarnas 3 § anges bl a följande.  

”Medlem är var och en, som på svärdsidan, eller på spinnsidan i första led, tillhör den 

till Sverige under 1700-talets förra hälft inflyttade släkten von Sydow…” 

I motion till släktmötet 2010 föreslogs att orden ”i första led” skulle strykas.  Var och en som 
har blodsband med släkten, dvs alla ättlingar till Christian Fredrik, skulle därigenom få rätt till 
medlemskap. Styrelsen framlade till släktmötet en utredning med en grundligt genomarbetad 
analys av frågan. Denna analys leder enligt min mening till slutsatsen att föreningen inte bör 
omvandlas till en ättlingsförening. Detta blev också släktmötets beslut 2010.  
För mig viktiga argument mot ombildning till ättlingsförening är följande (utan rangordning). 

• Frågan har avgjorts av det förra släktmötet. Styrelsen bör respektera det beslutet och 

inte gå emot det genom att presentera ett förslag av samma innebörd som det redan 

förkastade. 

• Omvandlingen skulle innebära en alltför stor förändring i förhållande till inten-

tionerna hos föreningens grundare. 

• Antalet personer med rätt till medlemskap skulle öka högst väsentligt, 

uppskattningsvis från nuvarande ca 350 – 400 till ca 6 000. Alla nu levande personer 

som Johan von Sydow tog upp i sin år 1996 utgivna bok ”Christian Fredrik von 

Sydows ättlingar” , samt därefter födda och framtida ättlingar till de i boken upptagna, 

skulle få rätt till medlemskap. Släktföreningens karaktär skulle förändras på ett sätt 

som jag inte tycker är önskvärt. 

• Föreningen bör, såsom under sin hittills mer än 80-åriga historia, även fortsättningsvis 

vara till för dem som ”tillhör släkten”. En svårighet är att det uttrycket inte är entydigt. 

I Nationalencyklopedins artikel under ordet släkt anges att bruket av fäderneärvda 

släktnamn föranlett att benämningen släkt företrädesvis använts om personer som är 

befryndade på fädernet. Så tror jag också ordet i allmänhet förstås när det talas om att 

någon tillhör en viss släkt. Inte minst gäller det när släkten är så välkänd och har ett så 

särskiljande namn som vår släkt. Att en ättling på svärdsidan till Christian Fredrik von 

Sydow sägs tillhöra släkten von Sydow är alltså naturligt och står i överensstämmelse 

med allmänt språkbruk. Detta släktskap manifesteras av att en sådan ättling i 

allmänhet bär släktnamnet eller bar det som ogift. Bärandet av släktnamnet torde 

också utifrån uppfattas som att det finns en tillhörighet med släkten. Att man, utöver 

den släkt vars namn man ärvt på fädernet, anses tillhöra alla de släkter som ens ingifta 

”förmödrar” många led bakåt föddes i, känns emellertid främmande. Exempel: 

Christian Fredriks nuvarande ättlingar anses knappast tillhöra släkterna Wahlsten eller 

Ekström (Christian Fredriks hustrurs namn som ogifta).  Till adliga släkter hör de som 



har släktskap på svärdsidan.  Ointroducerad adels kalender, i vilken släkten von 

Sydow finns upptagen, utgår från samma släktbegrepp. Stadgarna för vår släkts 

förening bör enligt min mening inte i alltför hög grad tänja på detta traditionella 

släktbegrepp.  

• Varje människa är ättling till ett oändligt antal män och kvinnor i tidigare 

generationer. Man kan fråga sig vad syftet är med en förening som samlar ättlingar till 

just en av alla dessa föregångare om det inte, utöver själva släktskapet, också finns 

något annat som förenar. Det kan t ex vara ett intresse att vårda just den personens 

minne på grund av dennes historiska insatser eller livsverk, kanske koppling till en 

gammal släktgård eller liknande. Något sådant skäl att samla Christian Fredriks 

ättlingar känner jag inte till.  

• Det som vår släktförenings medlemmar har gemensamt är, utöver härstamningen från 

Christian Fredrik och släkttillhörighet i traditionell mening, en nära anknytning till 

själva släktnamnet von Sydow. Varje medlem antingen bär släktnamnet, bar det som 

ogift, är gift med någon som bar det som ogift eller har en mor som bar det som ogift. 

En ombildning till ättlingsförening medför på sikt en olycklig uttunning av denna 

anknytning till släktnamnet.  

• En efterhand ökande andel medlemmar som inte tillhör släkten von Sydow i 

traditionell mening och inte bär släktnamnet, riskerar medföra att intresset för 

föreningen från ”riktiga” släktmedlemmar minskar. Dessa kan på sikt bli en minoritet i 

föreningen. 

• En stor andel av de ca 350 – 400 personer som nu har rätt att bli medlemmar i 

släktföreningen är faktiskt också medlemmar. Det är i sig en styrka för föreningen. 

Vid en ombildning till ättlingsförening skulle denna styrka upphöra, eftersom det är 

osannolikt att en lika stor andel av de ca 6 000 som då skulle ha rätt att bli medlemmar 

faktiskt också skulle bli det.  

•  Intresset för släktforskning ökar. Det är inte en orimlig tanke att den som vid sådan 

forskning har funnit en ”anmoder” flera led bakåt som var född von Sydow, finner det 

intressant att vara med i en sydowsk ättlingsförening. Bl a av det skälet kan det bli viss 

anströmning av medlemmar med en avlägsen koppling till släkten von Sydow i 

traditionell mening. Att genomföra en stadgeändring enligt majoritetens förslag under 

antagande att den nog inte medför så stor anströmning av medlemmar av det nya 

slaget är att  ”bjuda med armbågen”. 

• Frågan om en utvidgad rätt till medlemskap har inom föreningen väckts och drivits av 

företrädare för grenar där släktnamnet von Sydow i något led har ärvts på mödernet. 

Av motionen 2010 synes också kunna utläsas att det motionären främst eftersträvade 

var rätt till medlemskap för personer tillhörande just sådana grenar. Något 

motsvarande intresse från ättlingar på spinnsidan som bär andra släktnamn har såvitt 

mig är bekant aldrig visats. Mot den bakgrunden framstår det som opåkallat att öppna 

möjlighet till medlemskap för den stora mängd personer som på spinnsidan i tidigare 

led är ättlingar till Christian Fredrik och som, i enlighet med traditionellt namnbruk, 

inte bär släktnamnet von Sydow.  



• Med majoritetens förslag skulle föreningens hittillsvarande namn strängt taget vara 

missvisande, eftersom föreningen då skulle vända sig till en avsevärt större krets än släkten 

von Sydow. 
• Släktföreningen förvaltar flera fonder. Ju mer man i stadgarna vidgar släktbegreppet 

eller rätten till medlemskap desto svårare blir det att tolka släktbegreppet vid 

bestämmandet av hur fondernas avkastning skall användas. Se närmare härom i 

styrelsens utredning 2010.  

 

 
 

Vid omröstningen 2010 var medlemmarnas ståndpunkter mycket jämnt fördelade. Endast en 
rösts övervikt fällde avgörandet. För att undvika en fortsatt sådan splittring bör ett nytt förslag 
innebära en kompromiss som en stor andel av medlemmarna kan enas om. En möjlig sådan 
kan vara att man, som tillägg till vad som nu gäller, inför rätt till medlemskap även för andra 
som kan leda härstamning till släkten och som bär släktnamnet von Sydow. En sådan person 
bär släktnamnet som en följd av antingen eget val eller ett val av någon i ett tidigare släktled. 
Detta i sig får anses manifestera en särskild samhörighet med släkten von Sydow, något som 
släktföreningen bör ställa sig positiv till.  
För kontinuitetens skull bör man så långt möjligt bevara bestämmelsens tidigare konstruktion 
och ordval. Man kan dock passa på att rätta till en del språkliga och andra konstigheter. Jag 
föreslår en ny lydelse av hela 3 § enligt följande.  
 
 
 

Nuvarande lydelse Mitt förslag 
 

Medlem är var och en, som på svärdsidan, 

eller på spinnsidan i första led, tillhör den 

till Sverige under 1700-talets förra hälft 

inflyttade släkten von Sydow och som 

erlagt stadgad avgift till föreningen. Med 

medlem gift man eller kvinna äger rätt till 

medlemskap, jämväl barn genom 

adoption. 

 

 

 

Släktmötet må till hedersledamot i 

släktföreningen kalla person som nedlagt 

utomordentliga förtjänster för föreningen. 

 

Man eller kvinna, som genom äktenskap 

med släktmedlem vunnit medlemskap i 

släktföreningen, äger rätt att behålla sitt 

medlemskap sedan äktenskapet upplösts 

eller medlemmen avlidit. Dock kan icke 

sådan medlems maka/make eller barn i 

nytt äktenskap äga rätt till medlemskap. 

 

Rätt till medlemskap äger var och en som 

genom födsel eller adoption på 

svärdsidan, eller på spinnsidan i första 

led, tillhör den till Sverige under 1700-

talets förra hälft inflyttade släkten von 

Sydow. Rätt till medlemskap äger även 

annan som kan leda härstamning från 

denna släkt och som bär släktnamnet von 

Sydow eller bar det som ogift samt, oavsett 

barnets släktnamn, barn till sådan person. 

 

 

 

 

 

Jämväl den som är gift med en person som 

på grund av reglerna i första stycket 

vunnit medlemskap äger rätt att bli 

medlem. Sådant medlemskap får behållas 

även sedan äktenskapet upplösts. 

 

 



 

 

 

 

 

Utträder medlem ur släktföreningen, äger 

vederbörande icke utfå någon del av 

föreningens tillgångar. 

 

Släktmötet må till hedersmedlem kalla 

person som gjort utomordentligt 

förtjänstfulla insatser för föreningen. 

 

Utträder medlem ur släktföreningen, äger 

vederbörande icke utfå någon del av 

föreningens tillgångar. 

  
Med den föreslagna lydelsen av första stycket får varje ättling på spinnsidan som bär 
släktnamnet von Sydow i fråga om rätt till medlemskap samma ställning som ättlingar på 
svärdsidan. För båda kategorierna kommer att gälla att den kvinna som vid giftermål byter 
från von Sydow till annat släktnamn har kvar rätten till medlemskap och att barn till sådan 
person också har rätt till medlemskap oavsett barnets släktnamn. Redaktionellt har jag bytt ut 
”Medlem är…” mot ”Rätt till medlemskap äger…” Jag har i första meningen återinfört orden 
”genom födsel eller adoption”, som fanns med i föreningens ursprungliga stadgar men som 
senare tagits bort från den meningen. Därigenom behövs inte orden ”jämväl barn genom 
adoption” i andra meningen. Vidare har jag tagit bort kravet på erlagd avgift, som jag inte 
tycker hör hemma i paragrafen.  
Ingiftas rätt till medlemskap ser jag inte någon anledning att ta bort. När den ena parten i ett 
äktenskap, liksom parets gemensamma barn när sådana finns, har rätt till medlemskap är det 
enligt min mening naturligt att också den andra parten har det. Bestämmelsen i mitt förslags 
andra stycke om denna rätt till medlemskap för ingifta ersätter vad som därom nu stadgas i 
första styckets andra mening och tredje stycket. Den har formulerats så att den stämmer 
överens med det föreslagna första stycket. Orden ”eller medlemmen avlidit” har jag tagit bort 
av två skäl, dels för att de innebär en tveksam syftning (en ingift tycks kvarstå som medlem 
efter sin död!) och dels för att de är onödiga, eftersom en gift persons död i sig medför att 
äktenskapet upplöses. Meningen som börjar ”Dock kan icke…”  har jag tagit bort, eftersom 
den är både konstig och onödig. Ändringarna i tredje stycket om ingifta, motsvarande 
nuvarande andra stycket, tror jag bättre uttrycker vad som är avsikten med den bestämmelsen. 
Stycket om hedersmedlem har jag moderniserat språkligt. Fjärde stycket lämnar jag orört.  
Enligt nuvarande namnlag kan en man vid giftermål ta hustruns släktnamn (eller efternamn 
som är benämningen i lagen).  Om en manlig medlem av släkten von Sydow skulle göra ett 
sådant namnbyte skulle det inte förändra hans tillhörighet till släkten von Sydow och därmed 
inte heller hans rätt att vara medlem i släktföreningen, vare sig enligt de nuvarande eller de av 
mig föreslagna stadgarna.  Samma är förhållandet om namnbytet sker av annat skäl än 
giftermål. 
------------------- 
Jag är väl medveten om att det kan riktas både principiella och andra invändningar mot mitt 
förslag. En kompromiss är dock en kompromiss. Ingen blir helt nöjd, men ett enande i en 
fråga där oenighet rått under lång tid har enligt min mening ett stort egenvärde i en förening 
som vår. Med majoritetens förslag löper man risken att den polarisation i medlemskaps-frågan 
som uppkom vid förra släktmötet kvarstår även efter nästa släktmöte. 
 
Stockholm den 14 februari 2013    
 
Lars von Sydow 
 
 
 



STADGAR 
för Släkten von SYDOWs 
Släktförening 
antagna vid Släktmöte den 12 oktober 
1929, med ändringar antagna vid 
Släktmöte den 3 september 1994 
 
 
Dagens lydelse: 
 
 § 1. Föreningens benämning och ändamål 
Föreningen, vars benämning är ”Släkten von 
Sydows Släktförening” har till ändamål släkt-
bandens stärkande, traditioners bevarande, 
forskning angående släktens historia, samlande av 
personalia rörande släktens medlemmar samt 
släktens självhjälp. 
 
 
 § 2. 
För föreningens förbindelser svara endast 
föreningens tillgångar. 
 
 
 § 3. Medlemskap 
Medlem är var och en, som på svärdssidan, eller på 
spinnsidan i första led, tillhör den till Sverige under 
1700-talets förra hälft inflyttade släkten von Sydow, 
och som erlagt stadgad avgift till  föreningen. Med 
medlem gift man eller kvinna äger rätt till medlem-
skap, jämväl barn genom adoption. 
   Släktmötet må till hedersledamot i släktförening-
en kalla person som nedlagt utomordentliga 
förtjänster för föreningen. 
   Man eller kvinna, som genom äktenskap med 
släktmedlem vunnit medlemskap i släktföreningen, 
äger rätt att behålla sitt medlemskap sedan äkten-
skapet upplösts eller medlemmen avlidit. Dock kan 
icke sådan medlems maka/make eller barn i nytt 
äktenskap äga rätt till medlemskap. 
   Utträder medlem ur släktföreningen, äger 
vederbörande icke utfå någon del av föreningens 
tillgångar. 
 
 
 § 4. Avgifter 
Avgifterna äro årsavgift eller ständig medlems-
avgift. 
   Årsavgifterna erlägges varje år under loppet av  
första kvartalet och må uttagas genom postförskott. 
   Erläggandet av ständig medlemsavgift befriar från 
förpliktelsen till vidare årsavgifter, men berättigar 
icke till återfående av vad som förut i årsavgifter 
må hava inbetalts. 
   Skulle föreningsmedlem uraktlåta att, efter 
erinran, erlägga sin årsavgift, äger nästkommande 
ordinarie släktmöte att på styrelsens anmälan i varje  
särskilt fall besluta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreslagen lydelse i aktuella paragrafer: 
 
§ 1. Föreningens benämning och ändamål 
Föreningen, vars benämning är ”Släkten von 
Sydows Släktförening” har till ändamål 
släktbandens stärkande, traditioners bevarande, 
forskning angående släkten von Sydows historia, 
samlande av personalia rörande släktens 
medlemmar samt släktens självhjälp. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3. Medlemskap 
Medlem är var och en, ättling till den till Sverige 
under 1700-talets förra hälft inflyttade, sedermera 
frälseinspektoren Christian Fredrik von Sydow 
(1714–1773), och som erlagt stadgad avgift till 
föreningen.  
   Ättlings barn genom adoption äger rätt till 
medlemskap i likhet med eventuella biologiska 
syskon. 
   Släktmötet må till hedersmedlem i 
släktföreningen kalla person som nedlagt 
utomordentliga förtjänster för föreningen. 
  Utträder medlem ur släktföreningen, äger veder-
börande icke utfå någon del av föreningens 
tillgångar. 
 
 
 
 

 
 
 
§ 4. Avgifter 
Avgifterna äro årsavgift eller ständig medlems-
avgift. Ständigt medlemskap kan vinnas först det år 
medlemmen fyller sextio år. 
   Årsavgifterna erlägges varje år under loppet av 
första kvartalet och må uttagas genom postförskott. 
   Erläggandet av ständig medlemsavgift befriar från 
förpliktelsen till vidare årsavgifter, men berättigar 
icke till återfående av vad som förut i årsavgifter 
må hava inbetalts. 
   För rösträtt vid släktmöte gäller att avgift skall 
vara erlagd för hela perioden sedan föregående 
ordinarie släktmöte. 



 § 5. Släktfond 
Ständiga medlemmars avgifter skola avsättas till en 
fond, ”von Sydowska släktfonden”. Till denna skall 
även vid varje års slut överföras minst 25% av 
influtna årsavgifter.  
   Ej må släktfondens medel bland medlemmarna 
skiftas eller dess avkastning tagas i anspråk för 
andra än i § 7 angivna ändamål. 
   Släktföreningen kan tillföras ytterligare fonder. 
 
 
 § 6. Släktfondens placering 
Släktföreningens fonder och övriga tillgångar 
förvaltas av föreningens styrelse. Fonderna och, i 
görligaste mån, övriga tillgångar, skola göras 
räntebärande genom placering mot betryggande 
säkerhet. Ej må tillgångarna utlånas mot borgen. 
  
 
 § 7. Släktfondens användning 
Av von Sydowska släktfondens avkastning skall 
årligen minst en femtedel läggas till kapitalet. 
Återstoden må enligt styrelsens beslut anslås till 
främjande av ändamål som § 1 sägs.  
   Understöd må kunna tilldelas behövande 
släktmedlemmar. 
 
 
 § 8. Styrelsen 
Släktföreningens löpande angelägenheter 
handhavas av en styrelse, bestående av minst fem 
och högst 10 ledamöter. Dessa väljas vid ordinarie 
släktmöte för tiden till och med det räkenskapsår då 
nästkommande ordinarie släktmöte hålles. Vid 
släktmöte väljes även för samma tid två revisorer 
med två suppleanter för dem samt valberedning.   
  Ordförande och vice ordförande i styrelsen utses 
av släktmöte. Styrelsen utser inom sig sekreterare 
och skattmästare. 
   Styrelsen skall hava sitt säte i Stockholm. 
 
 
 § 9. Styrelsesammanträden 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse 
eller när minst två styrelseledamöter därom göra 
framställning. Den är beslutsmässig, då tre 
ledamöter äro tillstädes och om beslutet ense. Varje 
styrelseledamot äger en röst. Vid lika röstetal gäller 
den mening ordföranden biträder.  
   Vid styrelsesammanträde föres protokoll, som 
justeras av ordföranden. 
   Styrelseledamöter, som genom vårdslöshet eller 
försummelse tillskynda släktföreningen skada, 
svara för skadan en för alla och alla för en. 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
§ 7. Släktfondens användning 
Av von Sydowska släktfondens avkastning skall 
årligen minst en femtedel läggas till kapitalet. 
Återstoden må enligt styrelsens beslut anslås till 
främjande av ändamål som § 1 sägs.  
   Understöd må kunna tilldelas behövande ättlingar 
till frälseinspektoren Christian Fredrik von Sydow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 § 10. Revisorerna 
Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. 
   Revisorerna, till vilka styrelsen före den 15 april 
årligen avlämna förvaltningsberättelse och räken-
skaper för föregående år, granska dessa jämte 
styrelsens förvaltning i övrigt och avgiva före den 1 
juni berättelse, som överlämnas till styrelsen för att 
tillställas nästblivande släktmöte, åtföljd av 
styrelsens skriftliga förklaring över de 
anmärkningar, vilka möjligen blivit framställda. 
 
 
 § 11. Inga arvoden 
Styrelseledamöter och revisorer äga ej uppbära 
arvoden. 
 
 
 § 12. Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av ordföranden, vice 
ordföranden eller annan styrelseledamot, som 
styrelsen för särskilt fall utser, alla var för sig. I 
bank- och postgiroärenden tecknas firman av 
skattmästaren. 
 
 
 § 13. Släktmöten 
Medlems rätt att deltaga i handhavandet av 
släktföreningens angelägenheter utövas å släktmöte. 
Där äge envar medlem, som uppnått myndig ålder, 
en röst. 
 
   Frånvarande röstberättigad föreningsmedlem kan 
av närvarande sådan medlem på grund av fullmakt 
företrädas, dock äger ingen att på grund av fullmakt 
föra tala för mer än tre personer. 
   Ledamot av styrelsen må ej deltaga i beslut om 
ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han 
är ansvarig, eller i val av revisor eller revisors-
suppleant. 
   Ordinarie släktmöte skall hållas minst vart femte 
år. Kallelse utfärdas av styrelsen minst en månad 
före mötet till varje röstberättigad medlem, vars 
vistelseort är känd. 
   Då styrelse eller revisorer så finna lämpligt, eller 
då minst 10 föreningsmedlemmar eller det mindre 
antal, som kan motsvara 1/5 av föreningens 
samtliga medlemmar sådant begära, skall styrelsen 
utfärda kallelse till extra släktmöte inom två 
månader för att besluta om viss fråga, som i kallelse 
angives. 
   Släktmöte utser inom sig ordförande, protokoll-
förare samt två justeringsmän. Val förrättas, därest 
någon det yrkar, med slutna sedlar, dock icke val av 
ordförande, protokollförare och justeringsmän vid 
mötet. Sistnämnda val skola, liksom all omröstning 
i andra frågor, ske öppet. Vid lika röstetal avgöres 
val genom lottning; i andra frågor gäller den 
mening, som av släktmötets ordförande biträdes. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 13. Släktmöten 
Medlems rätt att deltaga i handhavandet av 
släktföreningens angelägenheter utövas å släktmöte. 
Där äge envar medlem, som uppnått myndig ålder 
och som erlagt full avgift sedan föregående 
släktmöte, en röst. 
   Frånvarande röstberättigad föreningsmedlem kan 
av närvarande sådan medlem på grund av fullmakt 
företrädas, dock äger ingen att på grund av fullmakt 
föra tala för mer än tre personer. 
   Ledamot av styrelsen må ej deltaga i beslut om 
ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han 
är ansvarig, eller i val av revisor eller 
revisorssuppleant. 
   Ordinarie släktmöte skall hållas minst vart femte 
år. Kallelse utfärdas av styrelsen minst en månad 
före mötet till varje röstberättigad medlem, vars 
vistelseort är känd. 
   Då styrelse eller revisorer så finna lämpligt, eller 
då minst 10 föreningsmedlemmar eller det mindre 
antal, som kan motsvara 1/5 av föreningens 
samtliga medlemmar sådant begära, skall styrelsen 
utfärda kallelse till extra släktmöte inom två 
månader för att besluta om viss fråga, som i kallelse 
angives. 
   Släktmöte utser inom sig ordförande, protokoll-
förare samt två justeringsmän. Val förrättas, därest 
någon det yrkar, med slutna sedlar, dock icke val av 
ordförande, protokollförare och justeringsmän vid 
mötet. Sistnämnda val skola, liksom all omröstning 
i andra frågor, ske öppet. Vid lika röstetal avgöres 
val genom lottning; i andra frågor gäller den 
mening, som av släktmötets ordförande biträdes. 
 
 
 
 



 § 14. Vid ordinarie släktmöte förekommande 
ärenden 
Vid ordinarie släktmöte skola följande ärenden 
förekomma: 
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 
2. Val av protokollförare vid släktmötet. 
3. Val av två justeringsmän. 
4. Styrelsens och revisorernas berättelser. 
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
6. Av styrelsen eller föreningsmedlem väckta   
    förslag, börande enskilt förslag vara till styrelsen  
    insänt 14 dagar före släktmötets hållande. 
7. Beslut om antalet styrelseledamöter och val av   
    ledamöter i styrelsen. 
8. Val av ordförande och vice ordförande i  
    styrelsen. 
9. Val av revisorer och suppleanter. 
10. Utseende av valberedning. 
11. Fastställande av årsavgift och ständig  
     medlemsavgift för tiden till och med det  
     räkenskapsår, under vilket nästa ordinarie  
     släktmöte hålles. 
12. Bestämmelse om tid, inom vilken nästa  
     släktmöte skall hållas. 
 
 
 § 15. Ändringar i stadgarna 
Beslut om ändring i stadgarna vare ej giltigt med 
mindre det fattats å två på varandra följande 
släktmöten, därav ett ordinarie. 
      För beslut om föreningens upplösning fordras 
härjämte, att beslutet å båda mötena biträdes av 
minst 2/3 av samtliga närvarande medlemmar. 
   I kallelse till släktmöte, där nu angivna frågor 
skola behandlas, skall underrättelse härom 
uttryckligen angivas. 
 
 
 
 § 16. Föreningens upplösning 
Efter föreningens upplösning skall släktfonden stå 
under förvaltning av en styrelse, som utses av 
Riddarhusdirektionen, som även utser revisorer för 
granskning av räkenskaperna.  
   Sålunda utsedd styrelse åligger att förvalta 
medlen i enlighet med bestämmelserna i dessa 
stadgar.  
   Finnes ej medlem av släkten von Sydow, skall 
understöd utdelas till behövande, i första hand 
sådana som kunna styrka sig härstamma från 
medlem av släkten von Sydow. 
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 § 15. Ändringar i stadgarna 
Beslut om ändring i stadgarna vare ej giltigt med 
mindre det fattats å två på varandra följande 
släktmöten, därav ett ordinarie. med minst sex 
månader dem emellan. 
   För beslut om föreningens upplösning fordras 
härjämte, att beslutet å båda mötena biträdes av 
minst 2/3 av samtliga närvarande medlemmar. 
   I kallelse till släktmöte, där nu angivna frågor 
skola behandlas, skall underrättelse härom 
uttryckligen angivas. 
 
 
 § 16. Föreningens upplösning 
Efter föreningens upplösning skall släktfonden stå 
under förvaltning av en styrelse, som utses av 
Riddarhusdirektionen, som även utser revisorer för 
granskning av räkenskaperna.  
   Sålunda utsedd styrelse åligger att förvalta 
medlen i enlighet med bestämmelserna i dessa 
stadgar.  
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