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Ordförande har ordet 

Våren är på väg och det blir ljusare för varje dag. 

Nu har vi en ny styrelse som jag hoppas fungerar bra. Därför ser jag 
framtiden an med tillförsikt. 

Föreningen har bytt bank och i samband med detta ersätts vårt tidigare 
postgirokonto med ett nytt bankgirokonto.  

Vår nuvarande kassör vill avgå. Så har ni förslag på nya 
styrelsemedlemmar så hör av er till någon i styrelsen. Styrelsen behöver 
också föryngras, kom gärna med förslag . 

Nästa årsmöte kommer hållas i september 2023 för att kompensera att det 
gick 4 år förra gången.  

På grund av pandemin återkommer jag om tid och plats. 

Sköt om er.  

Mvh Dag von Walden 

Medlemsavgift för 
2022 
Huvudmedlem    250 kr 
Familjemedlem   150 kr 
 
Inbetalas till föreningens 

bankgiro 5839-7613  
Glöm inte ange ditt namn 
och adress. 

Släktboken                                       
Släktboken beskriver 12 
generationer fram till 2014 
plus rättelse- och 
tilläggslista från 2017. Pris 
225 kr plus porto 62 
kronor. 
För enbart rättelse- och 
tilläggslista pris 35 kr  
inklusive porto. 
 
Betala till föreningens 

bankgiro 5839-7613  
Ange ditt namn och adress. 
 
Vid frågor kontakta 
Dag von Walden  

RAUK är en ideell förening för dig 
mellan 18 och 35 år som tillhör en på 
Riddarhuset introducerad ätt. 
 
RAUK vill fördjupa kontakterna och 
stärka gemenskapen inom den unga 
svenska adeln och belysa adelns roll i 
historien under trevliga former. 
 
RAUK anordnar ett flertal aktiviteter, 
allt från baler till brännboll. Våra 
europeiska systerföreningar bjuder också 
in till internationella helger och andra 
aktiviteter. 
 
Medlemskap är kostnadsfritt och vill du 
få utskick och inbjudningar kan du 
anmäla dig via länk på: 
 
https://www.riddarhuset.se/organisation/
foreningar/  

RAUK—Adelns Ungdomsklubb 

 
Medlemmar, berätta för våra 
ungdomar om RAUK! 



 
 
 
 

I november samlades ett drygt hundratal medlemmar i adliga 
släktföreningar på Riddarhuset. Under en dag fick vi höra föredrag om 
olika ämnen. Vår släktförening representerades av Dag von Walden och 
Hans Nässla. 
 
Riddarhussekreterare Erik Drakenberg redogjorde för det arbete med 
släktträd som pågått under många år. 
 
Ordförande Marie Silfverstolpe, Silfverstolpeska släktföreningen, höll ett 
engagerat föredrag om vikten av att vitalisera sin släktförening. Det gällde 
att tänka framtiden och inte enbart se på historien. Ungdomarna i släkten 
måste engageras och under släktmötena har de med ungdomar som utmärkt 
sig inom bl a sporter så att de yngre medlemmarna känner sig engagerade. 
 
Många släktföreningar har problem med medlemsregister och fakturering 
av avgifter. Från Släktföreningen Tham och Tamm deltog Sebastian Tham 
och Johan Tamm och berättade om sitt arbete med dessa frågor. De har 
arbetat vidare med ett system som heter PositionEtt som de blivit förtjusta i 
och kunnat anpassa till föreningens speciella behov såsom hantering av 
stipendier. 

Släktföreningarnas dag 
28 november 2021 

Hjälp oss att sprida kännedom om vår förening inom släkten. Speciellt 
bland våra ungdomar där det säkert finns många som är intresserad av vår 
stora släkt. 
 
Här finns möjlighet att få en hel massa nya vänner. Kontakta vår ordförande 
Dag von Walden för mer information! 
 
Styrelsen 

Medlemsvärvning 

Stipendier och stöd 
 
Riddarhuset delar ut 
stiftelsemedel i form av 
stipendier och understöd. 

Nästa ansökningsperiod 
öppnar den 1 juli 2022. 

Stipendiernas syfte är att i 
första hand stödja studier 
på högskole- och 
universitetsnivå medan 
understöden främst är 
avsedda för behövande 
äldre. 

Sök stipendium 

Ansökningsperiod 1 juli–
15 oktober varje år. 
Under ansökningsperioden 
sker ansökan om 
stipendium genom 
inloggning med BankID via 
en länk på denna sida: 
https://www.riddarhuset.se/
verksamhet/stipendier-och-
stod-2/allmant/ 

Sök understöd 

Ansökningsperiod 1 juli–
15 oktober varje år. 
Under ansökningsperioden 
sker ansökan om 
stipendium genom 
inloggning med BankID via 
en länk på denna sida: 
https://www.riddarhuset.se/
verksamhet/stipendier-och-
stod-2/sok-understod-2015/ 

Har du flyttat? 
 
Glöm inte meddela oss din 
nya adress! 
 
Gäller även om du fått ny 
epostadress! 
 
Meddela ordförande Dag 
von Walden 
 
        dagvonwalden 
         @outlook.com 
 
mobil 070-871 34 96 

 
 

Föreningen har nu bytt till nytt bankgironummer 

 
    5839-7613  
 
Det tidigare postgironumret gäller inte längre! 
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