Protokoll fört vid Murrayska
Släktfondens släktråd på
Södertuna slott den 25 augusti
2012.

§1
Släktrådet öppnades av styrelsens ordförande Urban Murray, som hälsade de närvarande
släktrådsmedlemmarna hjärtligt välkomna. Tidigare utsänd föredragningslista godkändes.
§2
Urban Murray valdes till ordförande för dagens släktråd. Tobias Murray valdes till
protokollförare.
§3
Urban informerade om att en skriftlig kallelse till detta släktråd före sommaren skickats till
samtliga släktrådsmedlemmar vars adress varit känd. Därefter har en försändelse med
kallelse/föredragningslista och motioner skickats ut i slutet av juli
Släktrådet konstaterade att sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst och skulle anses som
ordinarie släktråd.
Godkändes den i Bilaga 1 intagna föredragningslistan med tillägg av en ny punkt 13 om val
av valberedning.
§4
Det konstaterades att inga fullmakter förelåg. Röstlängd skulle fastställas endast om
omröstning begärdes.
§5
Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Erik Murray (Henrik) och Sanna Murray.
§6
Bertil Murray framförde parentation över släktrådsmedlemmarna Märtha Gilstring, Britta
Slettengren, Gunnel Murray, Uno Murray, Margaretha Murray, Ann Louise Murray, George
Murray, Charlotte Murray som avlidit sedan föregående släktmöte. Bilaga 2.
Ljus tändes för de avlidna.

Tobias Murray meddelade att följande personer tagit säte i Släktrådet sedan föregående möte:
Anton Murray (Erik)
Hanna Murray (Erik)
Rosanna Murray (Thomas)
Erik Murray (John (Frederick))
Samuel Murray (Bertil)
Lina Pleijel (Gift med Andreas (Krister))
Miriam Murray (Gift med Malcolm)
Yvonne Murray (Gift med Gustav)
Urban informerade vidare om att efter George Murrays bortgång var nu hans son Christian
släktens huvudman. Christian är den äldste levande manlige ättlingen på den äldsta obrutna
manslinjen inom släkten.
§7
Framlades styrelsens förvaltningsberättelser för Murrayska Släktfonden för verksamhetsåren
2009 - 2011, som dels utdelats vid mötet dels vad gällde 2011 fanns intagen i bilaga 1.
Urban informerade om viktigare händelser under mandatperioden Bilaga 3.
Härefter gavs tillfälle att ställa frågor.
§8
Urban hänvisade till utdelade revisionsberättelser för Murrayska Släktfonden
verksamhetsåren 2009 – 2011.
Släktfondens revisor John Murray föredrog delar av revisionsberättelsen för 2011 och
meddelade att inget anmärkningsvärt fanns att informera om i de övriga berättelserna.
§9
Beslöt Släktrådet att bevilja styrelsen för Murrayska Släktfonden ansvarsfrihet för
förvaltningen under åren 2009 - 2011.
§ 10
På valberedningens förslag valdes följande ordinarie styrelseledamöter:
Urban Murray, Täby
Thomas Murray, Bromma
Tobias Murray, Saltsjöbaden

omval
omval
omval

§ 11
På valberedningens förslag valdes följande styrelsesuppleanter:
Cecilia Murray Kalderén, Stockholm
Charlotte Murray, Stockholm
Linda Murray, Stockholm

omval
omval
omval
§ 12

Till ordinarie revisorer valdes Marie Welin PWC (omval) och Carl Pauli Murray (nyval).
§ 13
Till valberedning utsågs Krister Murray (sammankallande), Andreas Murray och Richard
Murray.
Urban riktade sig till valberedningen och föreslog att man, som tidigare varit praxis, på
framtida släktråd väljer en annan person som ordförande än ordföranden i Släktfondens
styrelse.
§ 14
Motion nr 1, Bilaga 4 bordlades då det efter en uppfriskande och livlig diskussion framkom
att mötet föredrog att samtliga sex ledamöter i styrelsen skall vara ordinarie ledamöter.
Valberedningen gavs i uppgift att arbeta fram ett nytt förslag i enlighet därmed så snart som
möjligt så att styrelsen kan kalla till extra rådsmöte under 2013.
Motion nr 2, i bilaga 4 antogs av ett enigt rådsmöte.
§ 15
Beslöts att nästa ordinarie släktråd skall äga rum under andra halvåret 2015 på plats som
styrelsen bestämmer.
§ 16
Carl-Adolf Murrays döttrar Margareta Murray-Nyman och Kristina Murray Brodin framförde
varma hälsningar från Carl-Adolf. De informerade vidare om den bok som nyligen utkommit
inför Carl-Adolfs hundraårsdag med titeln Selma Lagerlöfs Papyrus och där Gry Schmelling
bearbetat Carl-Adolfs forskningsmaterial om den papyrus Selma Lagerlöf hemförde från
Egypten på slutet av 1800-talet.

Då inga ytterligare frågor förelåg tackade Urban för rådets förtroende att omvälja honom för
ytterligare en mandatperiod varefter han avslutade mötet.
__________
Före släktrådet hade en lättare lunch serverats. Därefter fick alla ge sig ut på en tipspromenad
med tolv kluriga frågor kring släkten Murray.
Efter det var det dags för release av den av många hett efterlängtade släktboken. Detta var den
tredje släktboken som utgivits. De tidigare gavs ut 1931 och 1969. En andäktig publik
lyssnade intresserat när Tobias Murray presenterade arbetet bakom boken, vilka, förutom
styrelsen, som varit inblandade i produktionen samt redovisade bokens innehåll. Stort tack
framfördes till Krister Murray och Fredrik Söder för ett enormt arbete att få alla bitar på plats.
Boken innehåller bl.a.uppgifter om 529 personer varav 333 idag är levande. Av dessa återges
250 personer som önskat vara med på bild.
Efter släktrådet serverades välkomstdrink och välsmakande snittar i kvällssolen på gräsmattan
i slottsparken varunder togs det traditionsenliga gruppfotot av helgens 167 deltagare.
Middag intogs i ett för kvällen rest tält i slottsparken.
Meny:
Lax och pilgrimsmusselterrin med brässerad purjolök, sjögräs och pepparrotscrème.
Oxfilétournedos med anklever, potatisfondant, gröns sparris och portvinssås.
Vaniljpannacotta med rabarbersoppa, smultronsorbet och bärkompott.
Viner:
Land of Hope, Chenin Blanc, Sydafrika
Chateau Ferran, Frankrike
Moncalvina Moscato Asti, Italien
Toastmaster för kvällen var Thomas Murray.
Under middagen höll Urban Murray välkomsttalet Bilaga 5
Underhöll under middagen gjorde Gunhild Carling och delar av medlemmarna i Carling Big
Band.
Pris för vinsten i eftermiddagens tipspromenad utdelades.
Axel Murray, drygt nittio år, tackade för maten.
Efter kaffe och avec inne i slottet vidtog dansen.
Vickning serverades efter midnatt.
Dagen efter avnjöts en härlig och stor bufféfrukost.

Därefter följde ca 110 personer med på utflykt till Läggesta-Mariefreds museijärnväg. Turen
slutade i Mariefred där lunch intogs på Gripsholms Värdshus. Efter lunchen promenerade alla
till Gripsholms Slott för guidade rundvisningar. Vid 16-tiden bröt alla upp och skildes åt.
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