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Hermelinska  släktföreningen 

  

 

 

  

  

  

  

Styrelseprotokoll  
  

Tid: 27 mars 2007 kl. 18.00 

Plats:  Norra Kungstornet, Kungsgatan 30, 10 tr 

Närvarande:  Johan, Mauritz, Olof, Fredrik, Jan, Hanna Jessing samt Victoria  

  

1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes utan tillägg.   

2. Utbildning i användning av släktregistret. 

Johan gick igenom hur släktregistret fungerar med olika sökmöjligheter, möjligheter att få ut 

listor på en viss ålderskategori etc. Lösenord lämnades ut.  

3. Den inkomna offerten för föreningens hemsida. 

Föreningen har begärt en offert på en ny hemsida. Johan har presenterat föreningens behov 

för Jonny Andersson vid Triggerfish AB, som är beredd att åta sig uppdraget. Johan fick i 

uppdrag att förhandla om pris, utbildning samt teckna avtal.  

4. Föregående protokoll 

 Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna 

5. Ekonomisk redovisning  

Olof redogjorde för år 2006 och påpekade därvid särskilt att förra numret av  Nätverket av 

misstag periodiserats på år 2007. Olof gick igenom hur det gått med de olika fondernas 

under 2006. Han redogjorde även för hur 2007 inletts, vilket redovisas i särskild rapport.   

6. Stipendieansökningar 

Beslutades att bifalla stipendieansökningar från Alexandra Lee, Anna Röhsman, Axel, Carl 

Oredson, Filip, gabriel, Gustav, Johan, Karin Röhsman, Ludwig Severin, Niklas Wallberg, 

Oscar Severin, Johan Palmcrantz samt ansökan om understöd från Vanja van Yurik 

Hermelin om vardera 8 000 kr. 
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7. Nätverket  

Det finns för närvarande dåligt med materiel. Möjliga artiklar skulle kunna vara; en 

reseskildring från Sydafrika och något om föreningens stipendiater. Frågan om det skall bli 

ett vårnummer bordlades till mitten av april. Har Mauritz fått in tillräckligt med materiel så 

går vi vidare, annars väntar vi och låter det komma ut ett nummer före jul istället. 

Jan och Victoria skall ansvara för utskick, om det blir något vårnummer.  

8. Bland grenar och kvistar 

Olof från Fallsberg har gift sig med Magdalena Jansson. Kurt har efter många år utomlands, 

flyttat hem till Sverige. Fredrik kommer inom kort åka till släktarkivet och träffa Nils 

Mossberg som är ansvarig för detta. Man går med anledning av detta igenom lite av 

bakgrunden och syftet med den digitalisering som Trosa Hembygdsförening genomfört för 

föreningens räkning. 

9. Inkommande och utgående skrivelser 

Johan informerade om: 

 Tack för stipendier och understöd 

  

Victoria informerade om : 

 Tack för gratulationskort, samt adressändring.  

10. Övriga frågor 

Här diskuterades fördelningen av styrelsearbetets olika uppgifter. Beslutades att Victoria 

skall föra protokoll, hjälpa till med utskick samt skicka födelsedagshälsningar. Fredrik 

kommer framöver att sköta kallelserna till föreningens styrelsemöten.  

11. Nästa möte 

Det beslutades att nästa möte, inklusive pub skall hållas den 15 oktober 2007 i Kungstornet, 

Kungsgatan 30, 10 tr varefter mötet förklarades avslutat. 

  

   

  
Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Victoria Hermelin  Johan Hermelin 

 


