
Släktmötet 1974.  

Tolvmansgrenen får en formell inbjudan. 

  

Den 28 juli 1974 samlades släkten till sitt sjätte släktmöte.. Det 
inleddes traditionellt med kyrkogång där Vilhelm Slotte och Eigil 
Granvik officierade och Linda Lawast-Slotte sjöng solo. Vid 
Gillestugan hälsades gästerna välkomna av Nedervetil 
hornorkester som spelade välkomstmarscher under Ruben 
Cainbergs ledning. I programmet medverkade Karin Ahlskog med 
recitation av dikter av Viola Renvall och Nils Bolander, Kerstin 
Sandbacka läste novellen ”utan tolvmansstrumpor” och 
Marguerite Sandqvist-Granvik sjong solo till maken Håkan 
Granviks ackompanjemang. Festföredraget av Lars Sandbacka 
behandlade Alexander Slottes brevkorrespondens under 
studieåren och senasre år. 

Vid årsmötet omvaldes Carl-Johan Sandbacka till ordförande. I 
stället för Runar Slotte som önskade avgå invaldes Ralf Slotte. 
Styrelsen kom att bestå av följande personer Sandbackagrenen: 
Fritiof Gustafsson, Ralf Slotte och Stig Brandt, Slottegrenen av: 
Johan Slotte, Anna-Lisa Hansén och Bo Aurén. 

Vid släktmötet 1965 hade man beslutat vända sig till 
Tolvmansgrenen med en förfrågan om intresse att ansluta sig till 
Släktföreningen Slotte. Dock kom det att dröja ända till år 1974 
innan följande steg kunde tas. Vid släktmötet 1974 nämnde 
Fritiof Slotte att Tolvmansgrenen inte var med trots att de deltog 
första gången 1945. Han önskade att en skrivelse  skulle skickas 
med förfrågan om intresse att ansluta sig till föreningen. 
Förslaget understöddes av Valdemar Brandt. 

Till ett styrelsemöte den 7 mars 1976 hade styrelsen inkallat 
Fritiof Slotte och Valdemar Brandt som sakkännare i ärendet. 
Fritiof Slotte redogjorde vad som hänt från början och han 
menade att Tolvmansgrenen visat ringa intresse i starten och de 
övriga släktgrenarna igen var rädda att föreningen skulle bli för 



stor. 

Styrelsen beslöt i enlighet med släktmötets beslut att inbjuda 
Tolvmansgrenen till en öppen diskussion om inträde i 
släktföreningen och följande skrivelse avsändes omgående: 

”Vid senaste Slotte-släktförenings möte den 30/6 1974, gav 
mötet den nya styrelsen i uppdrag att sända en inbjudan till 
Tolvmansgrenen att ansluta sig till Släktföreningen Slotte. 
Styrelsen föreslår att medlemmar av nämnda släktgren 
diskuterar frågan och meddelar oss Eder åsikt, så att vi kan 
vidtaga nödiga åtgärder som stadgeändring och dyl. Orsakerna 
till att Tolvmansgrenen ej varit med är säkert många. Den 
nuvarande styrelsen var ej med från början och är ej bunden av 
tidigare diskussioner och beslut. Vi hoppas  och önskar att med 
denna skrivelse ett positivt samarbete fås till stånd, och 
slutmålet Tolvmansgrenens anslutning till den nuvarande Slotte-
släktförening blir verklighet.” 


