
 

Släktföreningen Gustavii 
Släktföreningen Gustavii ska främst verka för en långsiktig sammanhållning mellan 

ättlingarna till syskonen Gustavii, bördiga från Djursdala och Vimmerby. Kravet för 

medlemskap i föreningen är att man är ättling till syskonen Gustavii eller är nära 

anhörig (make, maka, sambo, partner) till ättling till syskonen Gustavii. 

Sammanhållningen inom släkten tror vi sker bäst genom att ordna med årliga sammankomster 

på lämplig plats där stor uppslutning är möjlig att uppnå. Sammankomsterna organiseras och 

genomförs av frivilliga medlemmar med stöd från en styrgrupp. Detta stöd består i att 

styrgruppen tillhandahåller kontaktinformation till alla släktingar så att de kan nås med 

information. Styrgruppen ska också vid behov agera som bollplank. Föreningen ska dock inte ha 

något ekonomiskt åtagande genom att t.ex. tillhandahålla en gemensam kassa. Varje 

arrangemang är tänkt att rymmas inom en egen budget. 

 De årliga släktmötena bör ordnas på plats som är lämplig för resande för merparten av 

föreningens medlemmar vilket företrädesvis är de tre storstäderna Stockhom, Göteborg och 

Malmö 

 De årliga släktmötena bör organiseras som en middag med stort fokus på goda möjligheter 

för medlemmarna att umgås och samtala med varandra 

 Om så medges kan även någon intressant aktivitet ordnas i anslutning till middagen – gärna 

med koppling till släkten Gustaviis historia 

 För att skapa uthållighet i föreningen ska släktmiddag med eventuellt tillhörande aktivitet 

organiseras genom tredje part (restaurang, kateringföretag eller liknande), som får i uppdrag 

att ta in anmälningar såväl som betalningar från medlemmarna, samt ta ett helhetsansvar för 

middag och aktiviteter 

Föreningen Gustavii ska också verka för att en större släktträff anordnas med ca 3-4 års 

mellanrum. Dessa släktträffar hålls lämpligen på ort med nära koppling till släkten Gustaviis 

historia (tex Vimmerby och Djursdala). Även dess träffar organiseras och genomförs av frivilliga 

medlemmar med stöd från styrgruppen. 

Släktföreningen Gustavii ska ha en styrgrupp med följande ansvar: 

 Upprätta och underhålla en aktuell förteckning över syskonen Gustaviis alla ättlingar med 

tillhörande aktuella maillista 

 Underhålla föreningens hemsida på www.gustavii.se 

 Underhålla föreningens facebook-grupp på www.facebook.com/groups/gustavii/ 

 Övervaka föreningens mailbox slaktforeningen@gustavii.se och besvara inkomna mail 

 Agera bollplank och rådgivare för de frivilliga medlemmar som tar på sig ansvaret att ordna 

sammankomsterna. Styrgruppen har här ett ansvar att föra erfarenheter och traditioner 

vidare mellan de olika organisationsgrupperna 

 Styrelsen kallar till och genomför årsmöte, lämpligen i samband med årlig 

släktsammankomst då minst följande avhandlas: val av medlemmar i styrgruppen, förslag på 

plats och tidpunkt för nästa släktmiddag, förslag på plats och tid för nästa större släktträff, 

förslag på frivilliga att organisera och genomföra nästkommande släktsammankomst 

Styrgruppen ska bestå av följande positioner: 

 Ordförande 
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