Protokoll från extra släktrådsmöte i Murrayska Släktfonden den 10 maj 2014
Närvarande: Styrelsen:
Thomas Murray, vice ordförande
Linda Murray, sekreterare
Lotta Murray, suppleant
Cecilia Murray Kalderén, suppleant
Rådet:
Johan Murray (d.ä.)
Samuel Murray
Bim och Christofer Murray
Stina Murray
Henrik Murray
Marianne och Thomas U Murray
Sanna Murray-Salander
Birgitta Murray
Amelie Hjelmstdt
Dorothea Hårleman
Andreas Murray (d.ä.)
Lis och Krister Murray
Cristina och Frank Murray
Kerstin och Bertil Murray
Jonathan Murray
Louise Murray
Yvonne Murray
Sophie Murray
Suzanne Murray
Karl Murray
Ann von Essen
Richard Murray
Sammankomsten inleddes med en guidad visning i Tyska kyrkan i Gamla stan följt av lunch
på Grillska huset där det serverades en lättare buffé som avslutades med kaffe och en god
frukttårta.
§ 1486

Släktrådets öppnande
Thomas Murray förklarade det extra rådsmötet öppnat.

§ 1487

Val av ordförande och protokollförare
Thomas utsågs till ordförande och Linda Murray till protokollförare. Krister
Murray valdes till justeringsman.

§ 1488

Fullmaktsgranskning
Inga fullmakter inkomna för granskning.

§ 1487

Beslut om nytt reglemente (bilaga 1)
§4
De två första föreslagna ändringarna godkändes i sin helhet.
Den tredje ändringen ändrades till följande:
Släktrådet utser styrelsens ordförande. Som styrelsens beslut gäller den mening
som mer än hälften dock minst tre av de närvarande röstar vid styrelsemöten.
Minst fyra av styrelsen ledamöter måste vara närvarande vid röstning. Vid lika
röstetal har den som utsetts till ordförande utslagsröst.
Tillägget om valberedningen godkändes i sin helhet.
§5
De föreslagna ändringarna godkändes i sin helhet med tillägg att fonden också
får äga/investera i fast egendom inom Sverige.
§7
Första meningen ändras till: …erfordras att genom födsel, adoption eller gifte …
§8
Tillägg om att en av revisorerna ska vara auktoriserad revisor
§9
De föreslagna ändringarna godkändes i sin helhet. Dock ska ett tillägg göras om
att en valberedning också väljs i samband med släktrådsmöte.

§ 1489

Övriga frågor och meddelanden.
Det framfördes åsikter om att den senaste släktboken om släkten Murray som
var klar till släktmötet 2012 på Södertuna Slott, saknar ett stort antal bilder på
släktens medlemmar. Ett önskemål framfördes om att få till en mer komplett bok
eller liknande. Vid arbetet med den senaste boken skedde ett omfattande arbete
kring insamlingen av bilderna och det var inte fler som visade intresse för att
lämna in bilder än vad som nu är inkluderat i boken. Det diskuterades istället om
det kanske går att göra ett mindre kostsamt alternativ genom att skapa ett
register med bilder på släktens medlemmar på vår hemsida www.murrayska.se.
Styrelsen får diskutera frågan vidare och se vad som är möjligt att göra.
Thomas informerade om att nästkommande släktmöte den 29-30 augusti 2015,
som i julbrevet informerades om att det var bokat till Marholmen, nu är ombokat
till Hasselbacken.

§ 1490

Släktrådets avslutande
Då inga ytterligare frågor framfördes avslutade Thomas mötet, tackade för en
trevlig sammankomst och för allas deltagande.

Vid protokollet:

Justeras:

Linda Murray

Krister Murray
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§ 11
Därest revisorerna vid granskning av styrelsens förvaltning skulle finna sådana omständigheter
föreligga, som jämlikt § 9 berättiga släktrådet att skilja styrelseledamot från fondens förvaltning, och
inträffar ej inom sex månader ordinarie släktsammankomst, äga revisorerna att å tid och ort, som
revisorerna bestämma, sammankalla släktrådet för avgörande av frågan, huruvida styrelsen eller
någon dess ledamot bör från fondens förvaltning skiljas.
Kallelse till sådant släktråd skall i skriftlig form tillställas varje röstberättigad medlem, vars adress är
känd.
§ 12
Skulle släktfonden eller de i § 3 omförmälda samlingarna genom gåvor eller andra förfoganden
tillökas, skall såvitt ej annorlunda särskilt förordnats, med vad sålunda tillkommer förhållas på sätt i
detta reglemente är föreskrivet.
§ 13
Därest de svenska grenarna av den i § 7 omförmälda släkten Murray framdeles skulle å svärdsidan
utgå, är det vår önskan, att den blivande Juridiska Fakulteten vid Stockholms Högskola ville mot
skäligt arvode, som av fakulteten bestämmes, i enlighet med andan i detta reglemente upprätta nya
stadgar för vården av däri omförmälda samlingar ävensom för förvaltningen av släktfonden och
användningen av dess avkastning.
Skulle vid denna tidpunkt manliga medlemmar av de tyska grenarna av samma släkt fortleva, skola
samlingarna jämte 1/3 av släktfonden, dock ej över etthundratusen kronor, överlämnas till de tyska
släktmedlemmarna för att av dem vårdas och förvaltas i den ordning, fakulteten med ledning av detta
reglemente kan finna skäligt föreskriva, därest fakulteten efter verkställd undersökning skulle finna,
dels att samlingarna eller någon del av dem icke hava det kulturhistoriska värde, att de bör inom
fäderneslandet kvarstanna, dels ock att den tyska ättegrenen vid tillfället intager den sociala ställning
och är så talrik, att man med tillförsikt kan antaga, att samlingarna och den desamma åtföljande delen
av släktfonden skola för framtiden pietetsfullt vårdas och förvaltas enligt av fakulteten meddelade
föreskrifter.
För ovan nämnda ändamål bör framdeles, när tiden för tillämpningen av denna bestämmelse närmar
sig, eller tidigare, om så anses lämpligt, genom styrelsens försorg tillställas fakulteten styrkta
avskrifter av detta reglemente ävensom övriga i styrelsens förvar befintliga handlingar, som kunna
vara erforderliga för fullgörande av fakultetens uppdrag.
Stockholm den 1 juni 1906
Robert Murray - Axel Murray - George Murray

