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Kära Släktingar,
Hösten är här och som vi meddelade er i juni har
styrelsen för avsikt att under senhösten 2014 låta
genomföra ett Extra Släktmöte i stället för det
ordinarie Släktmötet 2014, som tyvärr blev inställt
på grund av bristande intresse.
Detta nummer av Släktpost informerar om det
Extra Släktmötet och några andra frågor som dykt
upp i verksamheten sedan förra numret, såsom
släktingen Tapio Lukkonens inlägg rörande
bevisen för släktens koppling till klanen Mac
Donald.

Extra Släktmöte november 2014
Bakgrund
Styrelsen har under året arbetat med föreningens framtidsfrågor i samarbete med bl.a.
valberedningen. Med detta nummer av Släktpost får ni en separat fil kallelse till ett Extra
Släktmöte under november 2014 med bifogade underlag för beslutsfrågorna.
En kallelse till ett extra Släktmöte skall enligt stadgarna gå ut senast 14 dagar före mötet
skall hållas. Vid ett Extra Släktmöte behöver man inte ha en så omfattande dagordning som
vid ett ordinarie Släktmöte utan man kan begränsa sig till ett antal huvudpunkter.
Huvudpunkter på dagordningen
§1. Mötets öppnande, val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän,
upprättande av röstlängd
§2. Föredragning av Verksamhetsberättelse 10 sept 2011-23 aug 2014 inkl. årsbokslut 201331-12 samt revisionsberättelse
§3. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för tiden
som årsredovisningen omfattar - Beslutspunkt.
§4. Styrelsens förslag till medlemmarna - Nedläggning av föreningen - Beslutpunkt
§5. Mötets avslutande
En enig styrelse beslutade vid sitt senaste möte att det Extra Släktmötet hålls
söndagen den 16 november 2014, kl. 19.00.
Det förutsätts att medlemmarna har röstat via fullmaktsgivning senast till den 15 november
och att det är styrelsen som fysiskt deltar i mötet.
Styrelsen har beslutat låta genomföra röstning genom fullmaktsgivning från medlemmarna
per e-post/brev för att få så bred uppslutning som möjligt.
Enligt stadgarna, kan frågor som rör t.ex. stadgeändringar och nedläggning hanteras på
detta sätt.
OBS! Läs igenom Kallelsen och underlagen till beslutspunkterna §3 och §4.
Vi hoppas att så många av er vill delta i besluten och rösta per brev eller e-post!
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Röstning per capulam- fullmaktsgivning
Sänd ett mail till e-postadress marianne.thomaeus@comhem.se, eller brev postadress
Marianne Thomaeus, Fleminggatan 29,112 26 Stockholm.
Meddela per e-post eller brev om ni
§3 Beviljar styrelsen ansvarsfrihet för tiden som årsredovisningen omfattar
§4. Stöder styrelsens förslag till nedläggning av föreningen enligt framlagt förslag

Information och frågeställning i släktforskningsfråga rörande släktskapet med
klanen Mac Donald från Tapio Lukonen
Bifogat till detta nyhetsbrev finns ett brev vi erhållit från Tapio Lukonen under hösten.
Hoppas någon släktforskningsintresserad, ev. från Adelsköldska släkten, kan ge svar om det
papper Tapio efterfrågar eventuellt kan finnas i Ridarhusets arkiv och hör gärna av er till
Tapio Lukonen, e-postadress: tapio.lukkonen@pp.inet.fi; om ni har ytterligare upplysningar
eller om någon vill ta upp frågan med Riddarhuset.

Släktföreningens Hemsida - Adress www.thomaeus-tta.se
Släktföreningens hemsida försöker att vara uppdaterad och enligt styrelsens förslag så
kommer den att hållas öppen länge än, även om föreningen som sådan formellt föreslås att
läggas ner. Då inga nya medlemsavgifter kommer att tas in, så kommer kostnaderna för
web-platsen mm att täckas av reserverade medel.
Mao besök den och se om det finns något nytt av intresse!

Hösthälsningar från Styrelsen i Släktföreningen
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Bilaga till Släktpost nr 2 2014
Brev från TAPIO LUKKONEN
13.8.2014,
Tapio Lukkonen

Hej Marianne och andra medlemmar av släktföreningen
Jag har bemärkt ett par saker och har nu en fråga åt er:
1) I släktboken 1986 sidan 2 har skrivits: “Det har uppgivits att en kopia av Winslovius
Krönika skulle finnas på Riddarhuset bland Adelsköldska papper från introduktion.
Riddarhusgenealogen Pontus Möller har letat efter dessa papper men ej kunnat hitta dessa.”
2) I släktboken 1898 sidan 21 har skrivits:
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3) Och min frågan efter detta: När jag jämför dessa skrifter, jag tänker, att
genealogen Pontus Möller har inte sökt efter rätta pappret. Ingen kopia av Winslovius
papper kan hittas, ty det finns inte efter 1769-eldsvådan och inte i arkivet.
Han skulle och måste söka efter papper skriven av Johan Christian Olof Adelskold.
Pappret av Winslowius brann 13.1 1769. Adelsköld skrev ett nytt papper, som
baserade på minnesdata (“…som grundar sig på prof.…”) av Winslovius papper.
Adelsköld blev adlad år 1773, fyra år efter eldsvådan och inroduserad i Riddarhuset
två år efter detta.
Kanske jag har rätt, kanske inte?
Min frågan lyder: är det möjligt att nuvarande genealogen av Riddarhuset söker till en
gång pappret skrivit av Johan Christian Olof Adelsköld? Detta pappret var år 1898 i
Riddarhusets arkiv.
Mina varma släktforskning-hälsningar,
Tapio Lukkonen
P.S. Till slut jag kan berätta, att före och efter vår Islay-resa jag har varit intresserad
mig för Thomé’s ursprung och jag har forskat litet. Jag köpte släktboken 1898 redan i
1970-talet i Helsingfors, butiken var en antikvariat. Boken är bra exemplar med sina
bilagor. Båda dessa böcker, 1898 och 1986, är utmärkta böcker för släktforskare!
Finsk Sukukirja är ochså bra.
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