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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

För verksamhetsperioden juni 2009 – juni 2012 
 

 

 

 

  

Medlemmar 
  

Släktföreningens register över Norrlandssläkten Huss omfattar i juni 2012 ca 3223 

personer, varav ca 1951 nu levande. Ca 312 personer bär namnet Huss. 

 

Antalet betalande medlemmar i Släktföreningen Huss var 148 familjer och enskilda år 

2011, och 122 familjer och enskilda hittills 2012. 

 

Styrelse och Revisorer 
 

Under mandatperioden fr o m släktmötet 2009 utgjordes styrelse och revisorer av: 

 

Ordförande o tf reg-ansv. Katarina Huss, Saltsjö-Boo 

V. ord o skattmästare Carin Selin, Lidingö 

Sekreterare  Carin Huss, Solna 

Klubbmästare Carolina Soudah, Lidingö 

Redaktör o info-ansv. Peter Westrin, Lidingö 

Bitr. redaktör o info-ansv. Lena Huss, Stockholm 

Allmän ledamot Birgitta Blomqvist, Solna 

”            ”  Mikael Huss, Årsta 

 

Revisor  Peter Blomqvist, Bjästa 

Revisor  E Gunnar Huss, Stockholm 

Revisorsuppleant Jan Söderström, Säffle 

Revisorsuppleant Håkan Hultkrantz, Djursholm 

 

Styrelsen har haft två protokollförda sammanträden per år under verksamhetsperioden. 

 

Ekonomi 

 

Föreningens ekonomi administreras och förvaltas av skattmästare Carin Selin med 

bistånd av Sigvard Selin. Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse redovisas 

separat. 
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Släktblad 

 

Släktbladet Vi Hussar nr 78 – 83 har utkommit under verksamhetsperioden, dvs  två 

nummer per år. 

Släktblad nr 78 – 81 har tillsändes enbart dem som genom att betala medlemsavgiften 

aktivt visade sin vilja att vara medlem i Släktföreningen Huss (förfarandet annonserades 

i släktblad nr 75 och 76). Inför släktmötet 2012 har släktblad nr 82 och 83 sänts till 

samtliga kända adresser, i dagsläget 422 st. 

 

 

Uppvaktningstelegram 

 

Gratulationstelegram har skickats till 18-, 50-, 75-, 80-, 90- och 100-åringar.  

Till 18-åringarna har bifogats en förgylld släktnål/-brosch. 

 

 

Golf 

 

Golfturneringen ”Gunnar Huss Silverpokal” har spelats enl följande: 

Juni 2009  Gripsholms GK vinnare: E Gunnar Huss 

Aug 2010  Waxholms GK vinnare: Bengt Dahlgren 

Aug 2011  Ölands GK  vinnare: E Gunnar Huss.  

 

 

Släktträffar 

 

För att stärka sammanhållningen mellan släktmedlemmarna har styrelsen genomfört ett 

par starkt subventionerade, lättillgängliga och opretentiösa släktträffar mellan de 

ordinarie släktmötena. Den första av dessa träffar var en mycket uppskattad pub-afton i 

Stockholm i februari 2010, då 59 släktingar deltog. I oktober 2011 spelade 23 

uppsluppna släktingar bowling i Sickla utanför Stockholm. Aktiviteterna har varit 

mycket uppskattade och ambitionen för framtiden är att arrangera fler liknande träffar. 

 

 

Hemsidan 

 

I mitten av februari 2012 lanserades Släktföreningens nya hemsida, www.huss.se, 

skapad av en extern webmaster som med kunskap och känsla har byggt upp en 

lättnavigerad och innehållsrik presentation av Släktföreningen Huss. Meningen är att 

hemsidan fortlöpande ska hållas levande genom bidrag från släktmedlemmarna i form 

av foton, berättelser, familjeuppdateringar, etc. Styrelsen har beslutat att fortsatt anlita 

nämnda webmaster för uppdateringar och inlägg i samråd med en kontaktperson i 

styrelsen. 

 

 

Upprop 

 

Samtidigt med lanseringen av hemsidan i februari 2012 skickades ett upprop ut till 

samtliga släktmedlemmar där valberedningsassistenterna Gunnar M och Carl-Erik 

inbjuder medlemmarna att engagera sig i styrelsearbetet och/eller föreslå styrelsesugna 

krafter inom släkten.  

 

http://www.huss.se/
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Vi Hussar II, Huss-artiklar, Eva Huss Krona 

 

Boken Vi Hussar II  har marknadsförts dels i en bilaga till ovannämnda Upprop och  

dels på hemsidan. Boken erbjuds tillfälligt till starkt rabatterat pris. Kampanjen har 

resulterat i ett 20-tal försålda böcker, och lagret av Vi Hussar II uppgår nu till ca 675 st.  

Av Vi Hussar (1614-1964) finns nu 19 böcker i lager. 

 

Förgyllda/guldfärgade Huss-märken som nål eller brosch, brevpapper och 

korrespondenskort med Huss-logotypen har sålts och distribuerats. 

 

Eva Huss Krona – släktföreningens vackra brudkrona, har funnits till utlåning. Vi väntar 

oss ökat intresse i och med presentationen på hemsidan. Dokumentation finns i vår 

”kronbok”. 

 

Beställning av böcker och Huss-märken, bokning av Eva Huss Krona, och övrig 

kommunikation med Släktföreningen tas enkelt och gärna emot via hemsidans 

mailadress info@huss.se. 

 

 

Släktregistret 

 

Släktföreningens register hålls fortlöpande uppdaterat med dokumentation över födda 

och avlidna släktingar samt nya medlemmar.  

 

 

Stockholm i maj 2012  

  

 

Styrelsen i Släktföreningen Huss 

 

gm Katarina Huss 

Ordförande 

mailto:info@huss.se


SLAKTFORENINGEN HUSS

VE RKSAMHETSBE RATTE LSE
for verksamhetsperioden juni 2006 - juni 2009

Medlemmar

Sliiktfiireningens register 6ver Norrlandssliikten Huss omfattar i juni 2009 ca3187
personer, varav ca 1963 nu levande. Ca332 personer blir namnet Huss.

Antalet betalande medlemmar i Sliiktfiireningen Huss var 217 familjer och enskilda 6r
2008, och hittills ir 2009 166 familjer och enskilda.

Sfyrelse och Revisorer

Under mandatperioden fr o m sliiktmtitet 2006 har styrelse och revisorer utgjorts av:

Ordfiirande Katarina Huss, Saltsjci-Boo
V. ord o skattmiistare Carin Selin, Lidingri
Sekreterare Carin Huss, Solna
Register- o arkivansvarig Gunnar Edgren, Nacka
Klubbmdstare Carolina Soudah, Lidingd
Redaktrir o info-ansv. Peter Westrin,Djursholms Ekeby
Bitr. redaktrir o info-ansv. Lena Huss, Upplands Viisby
Allmiin ledamot Birgitta Blomqvist, Solna
Allmiin ledamoOt Mikael Huss. Arsta

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant

Peter Blomqvist, Bjiista
E Gunnar Huss, Stockholm
Jan Sdderstrcim, Siiffl e
Hikan Hultkrantz, Djursholm

Styrelsen har haft tvi protokollforda sammantriiden per Er under verksamhetsperioden,
dvs sammanlaglT mdten, fiirutom ett antal arbetsmtiten i samband med
slektbladsutskick.

Ftiriindringar i styrelsen: Gunnar Edgren avled i augusti 2AA7. Di hans plats iinnu inte
har ersatts har register och arkiv tills vidare handhafts av ordftirande Katarina Huss.



Ekonomi

Foreningens ekonomi administreras och fiirvaltas av skattmiistare Carin Selin med
bistind av Sigvard Selin. Balans- och resultatrtikning samt revisionsberdttelse redovisas
separat.

Verksamheten

SlAktblad nr 72 * 77 har utkommit under verksamhetsperioden, dvs tvi nummer
per flr.

Fram t o m hdsten 2008 har sliiktbladen siints till samtliga ca475 adresser i
sldktregistret. P g a kraftigt <ikade kostnader fiir tryckning och porto har
styrelsen beslutat att fr o m 2009 sdnda bladet enbart till dem som genom an
betala medlemsavgiften aktivt visar sin vilja att vara medlem i Sliiktfiireningen
Huss. Detta fiirfarande har annonserats bflde i slfiktblad nr 75 och w 76. Utskick
till samtliga adresser planeras dock infor varje sliiktmdte.

uppvaktningstelegram har sdnts till l8-, 50-,7s-,80-, 90- och 100-6ringar.
Styrelsen har beslutat att, med undantag fiir l8-iringarna, fr o m 2009 ulpvakta
endast de jubilarer som iir medlemmar i Sliiktfiireningen.

Golfturneringen "Generaldirelltir Gunnar Huss Silverpokal" har spelats irligen,
dvs 3 ginger sedan premidren vid sltiktmritet i Hussborg 2006. Andra
turneringen spelades pi Ingard golfbana i septernber 2007 och tredje omgingen
pfr ulriksdals golfbana i september 2008. samtliga tre furneringut uu*r uu 

-
Christian von Koch,

viss fiirsiiljning av bdckerna vi Hussar och Vi Hussar II har skett under
perioden. Av Vi Hussar finns nu 24 bdcker i lager, och av Vi Hussar II ca 700 st.

Fdrgyllda/guldfzirgade Huss-miirken som nfll eller brosch, brevpapper och
korrespondenskort med Huss-logotypen har silts och distribuerats.

Eva Huss Krona - sliiktftireningens vackra brudkrona, har funnits till utl&ning.
Dokumentation finns i vir "kronbok".

Sliiktfiireningens register hSlls fortldpande uppdaterat med dokumentation civer
ftidda och avlidna sliiktingar samt nya medlernmar. De forsknings- och
detektivprojekt som Gunnar Edgren fortltipande drev har dock iinnu inte kunnat
iterupptas i full utstriickning.

Stockholm i maj 2009

Styrelsen i Sliiktforeningen Huss

gm Katarina Huss
Ordforande



SLAKTTonnNTNGEN HUSs

VERKSAMHETSBERATTELSE
ftir verksamhetsperioden juni 2003 - juni 2AA6

1. Medlemmar

Vid utgangen av 2005 omfattade sliiktftirteckningen totalt ca 4300 personer.

Antalet betalande medlemmar i sliiktfiireningen uppgick 61 2003 till127 familjer
och 112 enskilda ir 2004 till 85 familjer och 73 enskilda och 61 2005 till 83

familjer och 71 enskilda. Fram t o m mars 2006 uppgick antalet betalande
medlemmar till 71 familjer och 65 enskilda.

Styrelse och revisorer

Under mandatperioden fr o m sliiktmdtet den 3 juni 2003 har styrelse och
revisorer utgjorts av:

Ordftirande Katarina Huss, Saltsjd-Boo
V. ordf och skattmiistare Carin Selin, Lidingii
Sekreterare Carin Huss, Solna
Register- o arkivansvarig Gunnar Edgren, Nacka
Klubbmiistare Carolina Soudah, Lidingd
Webbansvarig Carl Johan Huss, Enebyberg
Redaktrir och infb.ansv. Peter Westrin. Djursholm
Bitr redaktrir o info.ansv. Lena Huss, Hiigersten
Allm?in ledamot Birgitta Blomqvist, Solna
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Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant

Peter Blomqvist, Bjiista
E Gunnar Huss, Stockholm
E Gdran Huss. Uppsala
H6kan Hultkrantz, Djursholm

Styrelsen har sammantriitt tre ganger per ir under verksamhetsperioden.
Samtliga mdten har protokollftirts.
Fririindringar i styrelsen:
Revisorsuppleant Gdran Huss avled hdsten 2005.
Ledamot Carl Johan Huss avgick pi nyiret 2006 p g a hiilsoskiil.



3. Ekonomi

Fdreningens ekonomi har administrerats och ftirvaltats av skattmiistare Carin
Selin med bistind av Sigvard Selin. Balans- och resultatriikning samt
revisionsberiittelse redovisas separat.

Verksamheten

har under perioden 2003-2005 traditionsenligl fokuserat pi:

* Slflktbladet, som utkommit med fem nummer:
nr 67 och 68 61 2003, nr 69 ir 2044 , nr 70 61 2005 och nr 71 8r 2006.

Uppvaktningar i form av gratulationstelegram till l8-, 50-,75-,80-, 90-
och 100-6ringar samt sltiktnil till 18-&ringama.

Fiirsdljning och distribution av boken Vi Hussar II. Vid utgingen av
2005 fanns ca760 bdcker i lager. Vi Hussar II trycktes i 1000 ex.

Frirsiiljning och distribution av Huss-miirket ftirgyllt eller i guldftirgad
emalj i form av nil och brosch samt brevpapper, korrespondenskort
och kuvert med ftireningens logotype.

Administrering av Sliiktftireningens hemsida www.huss.se.
Riittighetema till domiinnamnet huss.se iigs av Martin Huss, och
Sliiktftireningens riitt att anviinda domiinnamnet regleras i ett skriftligt
avtal med honom. Domiinadressen huss.se erbjuds som mailadress till
sliiktftireningens medlemmar. Ett l0-tal personer har hittills antagit
erbjudandet, som administreras av Martin.

Utlaning av den vackra brudkronan i silver.'nEva Huss krona". De som
burit kronan dokumenteras i vir "kronbok".

Uppdatering av Slliktfiireningens medlemsregister med dokumentation
6ver ft)dda och avlidna samt nya medlemmar. Matrikel - civer hela sliikten
eller sin egen gren - kan rekvireras via Gunnar Edgren. Styrelsen har
funnit att ett allmiint matrikel-utskick blir alltftir omfattande.

Inliimning av arkivmaterial till Riksarkivet, som katalogiserar och infogar
nyanliint material till befintlig "Huss-hylla" i arkivet.

4.

Stockholm i maj 2006

Styrelsen

gm
ordftirande



SLAKTFORENINGEN HUSS

VE RKSAMHE TSBE RIITTEL SE
{tir verksamhetsperioden 200 1 och 2002

Ordf?irande
Vice Ordftirande
Sekreterare
Skathniistare
Register- och arkivansvarig
Redaktdr och informationsansvarig
Bitr redaktdr
Klubbmiistare
Webbansvarig

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant

Medlemmar

Vid utg&ngen av 2002 omfattade sliiktfiirteckningen totalt ca 1575 personer,
varav ca 885 nu levande. Enligt mantalsregistret bars namnet Huss av ca 644
personer i Sverige. Ca 3 40 tillhiir Nonlandssliikten Huss.

Antalet betalande medlemmar i sltiktfbreningen uppgick 2001 till70 familjer
och 65 enskilda, och tu 2002 till101 familjer och 86 enskilda.

Styrelse och revisorer

Under mandatperioden fr o m sliikhndtet den 3 juni 2001 har styrelse och
revisorer utgiorts av:

l.

2.

Katarina Huss, Saltsjd-Boo
Carin Selin, Lidingii
Carin Huss, Solna
Carl-Erik Huss, Stockholm
Gunnar Edgren, Nacka
Peter Westrin, Djursholm
Lena Huss, Hiigersten
Carolina Soudah, Viillingby
Carl-Johan Huss, Enebyberg

Peter Blomqvist, Solna
E Gunnar Huss, Stockholm
E Gtiran Huss, Uppsala
Hdkan Hultkrantz, Djursholm

a
J.

Styrelsen sammantrddde 7 ganger under mandatperioden, niimligen 3 sept 2A01.,

I dec 2001, 4 mars 2002,3 juni 2042,30 sept 2002,11 dec 2002, och 26 mars
2003 Sammantr6denahar iiqt rum kviillstid under informella former hemma hos
n6gon av styrelseledamdterna. Under vfu/sommar/h0st 2001 fiiretogs dessutom
ett stort antal arbetsmdten inom styrelsen och inom redaktionsgruppen ftir boken
Vi Hussar II.

Beslut vid sliiktmiitet 2001

Styrelsens fiirslag till omarbetade och moderniserade stadgar enligt beslut vid



4.

sliiktmdtet 1998 godkrindes. Fdriindringama iir inftirda i ftireningens stadgar.

Sliiktmdtet godkiinde styrelsens ftirslag att slutftirandet av projeklet Vi Hussar II
skall genomftiras av den ursprungliga redaktionsgruppen understiilld den nya
styrelsen.

Sliiktbladet

utkom med tre nummer under verksamhetsperioden: nr 65, 66 och67.

Uppvaktningar

Gratulationstelegram har skickats till 18-, 50-,75-,80-, 90- och 100-Aringar.
18-6ringarna har dessutom fitt varsin sliiktnil.

Vi Hussar II

Arbetet med Vi Hussar II gick in i sitt slutskede under viren 2001.
Redaktionsgruppen iignade ett stort antal arbetstimmar * kviillar och helger - 6t
korrekturliisning, redigering och fingranskning av materialet, och de bestiillda
1000 f?irdiga bdckerna levererades den 4 februari 2A02. Hela sagan om bokens
tillblivelse finns detaljerat dokumenterad i rapporten "En vitbok om en b16 bok"
som projektets ledare Gunnar M Huss sammansttillt. Rapporten kan rekvireras
via Gururar Edgren i styrelsen.

Boken har fram till frrsskiftet}O0Zl03 silts i 165 exemplar. Den har givits i giva
till ett antal personer utanftir fdreningen som varit viktiga ftir bokens tillblivelse
eller pi annat siitt knutna till sliiktftireningen. Nigra exemplar har iiven skiinkts
som referensexemplar till media, vilket bl a resulterat i en tidningsnotis i
Svenska Dagbladet.

Boken rdnte stor uppmiirksamhet vid den genealogiska ftireningen DIS-Mitt's
l0irsjubileum i Sundsvall i september 2002. Gunnar Edgren och Nils-Magnus
Huss representerade sllktfrreningen Huss, och Gunnar kiserade kring bokens
tillblivelse.

Projektet Vi Hussar II iir slutfiirt enligl sliiktmdtets uppdrag.

Hemsidan

Fdreningens www.huss.net, har under 2001 mast awecklas. En ny hemsida tir
under utarbetande, och meningen iir att den ska fi adressen www.huss.se. Arbetet
med att fulla hemsidan med information fortgfrr.

Huss- logo etc

Huss-miirket ftirgyllt eller i guldfiirgad emalj i form av nil och brosch finns till
ftirsdljning via skattmdstaren. Aven brevpapper, korrespondenskort och kuvert
med ftireningens logotype kan rekvireras.

5.

6.

7.

8.

9.



Den vackra brudkronan i silver, "Eva Huss krona", finns till utlflning. De som
burit kronan dokumenteras i vit "kronbok".

10. Matrikel

Den som iir intresserad av en matrikel - 6ver hela sliikten eller sin egen gren -
kan rekvirera en dylik via Gunnar Edgren. Styrelsen har funnit att ett allmiint
matrikel-utskick blir alltftir omfattande.

11. Arkiv

En genomging av Slitktftreningens arkiv har pibdrjats under perioden med
avsikt att samla ihop och strukturera arkivmaterial p& ett dverskidligt siitt.

Stockholm i mai 2003

Styrelsen




