Hermelinska

släktföreningen

Styrelseprotokoll
Tid:

16 oktober 2007

Plats:

Norra Kungstornet, Kungsgatan 30, 10 tr

Närvarande: Johan, Mauritz, Olof, Fredrik, Jan, Hanna Jessing, Victoria och revisor Erik.

1.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg.

2.

Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna.

3.

Skrivelse från revisor

Revisorn Erik går igenom revisorernas behov. Revisorerna anser att de behöver få mer
material. Beslutades att revisorerna skall tillsändas protokoll med bilagor och
årsredovisningar.

4.

Släktarkivet

På förslag av Nils Mossberg beslutades att tillsända honom en kort biografi över Ingeborg så
att han kan använda det som inledning för ”Ingeborg arkiv”. Johan svarar för att biografin
tas fram.
Under denna punkt beslutas även att Fredrik skall få dubbla nummer av Nätverket så att han
kan vidarebefordra det ena till släktarkivet. Styrelsen gick också igenom hur man kommer in
i släktarkivet med hjälp av Visual arkiv:
[www.eskilstuna. se] [Kultur & fritid] [Arkiv] [Eskilstuna stadsarkiv] [Arkivförteckningar
höger kolumn)] [sök på hermelin]
Vidare upplystes om att Erik Hermelin har ett museum på S:t Lars sjukhus i Lund samt att
Karl-Göran Ekerwald givit ut en översatt diktsamling av honom.

5.

Ekonomisk rapport

Olof gick igenom hur det gått med de olika fondernas placering Sammanfattningsvis
framkommer:




Hermelinska släktföreningens medlemsintäkter inte har periodiserats 2006/2007.
Föreningen har för närvarande har cirka 21 miljoner kronor att förvalta.
De likvida medlen uppgår till mellan 12 och 13 % av kapitalet.

Ordförande: Johan Hermelin, Nytorpsvägen 30, 191 35 Sollentuna, tel 08-350156, e-mail johan@hermelin.com
Skattmästare: Olof Hermelin, Värtavägen 16, 3 tr, 115 24 Stockholm, tel 08-30 06 15 e-mail olof.hermelin@rekonstruktionskapital.se
Sekreterare: Victoria Hermelin, Skogsslingan 8, 182 30 Danderyd, tel 08-655 01 61
Föreningens bankgiro: 5273-3789, plusgiro: 151816-6

6.

Ny offert på hemsida

Föreningen har fått in ännu ett anbud på att göra en hemsida. Anbud finns nu från
Triggerfish samt Hermelin Communication AB.
Beslutades att låta Hermelin Communication AB göra hemsidan under förutsättning att de
ger utbildning i användning vid ett styrelsemöte.

7.

Stipendier och understöd

Regler och kriterier gås igenom kortfattat. Därefter beslutades att bifalla
stipendieansökningar från Alexandra Lee, Anna Röhsman, Axel, Carl Oredson, Emilia
Severin, Filip, Gabriel, Gustav, Joakim Wallberg, Johan och Ludwig Severin samt ansökan
om understöd från Vanja van Yurik Hermelin med ett belopp om 8 000 kr vardera.

8.

Nätverket

Nytt nummer med presstopp den 20 november för att komma ut till jul behandlades. Mauritz
skissar på följande innehåll:






födda och döda
Släktföreningens 100 års jubileum 2011.
Yuppie-Bonde
Fredrik skriver om Eskilstuna
Bidrag från Olofs bror

Jan och Victoria ansvarar för utskick.

9.

Bland grenar och kvistar

Jan kontrollerar kontinuerligt med Riddarhuset och för in nyheter i släktregistret.






Christina Hermelin dog den 28 april 2007.
Christina Winter dog den 25 september 2007
Andreas Bengtsson dog den 5 juli 2007.
Charlotte, Stens kvist, gifte sig med Karl Svensson den 4 augusti 2007
Vidare upplystes om att den numer avlidne Magnus Stenbock har ett handskrivet
original av Erik Hermelin dikter. Ordföranden kontaktar dödsboet för att ta reda på om
detta är till salu.

10. Bland grenar och kvistar
Johan rapporterade om:



Att en arkitektstudent vid namn Henrik Sandevärn skrivit en C-uppsats om Nor.
En artikel om Elisabeth, gift med Andreas Bengtsson från Gränna.

Lennart har skickat ett kort med en bild från ett av tyska flottans fartyg, S 73 Hermelin
besök i Västervik. Cecilias har skickat två mail om artiklar som skrivits om släkten.
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11. Inkommande och utgående skrivelser
Johan informerade om


Tack för stipendier och understöd

Victoria informerade om


Tack för gratulationskort.

12. Övriga frågor
Tidpunkt för mellanmötet diskuterades. Beslutades att saken skall undersökas vidare.
Budgeten är cirka 250 kr/ person. Ett lämpligt datum är den 7 eller 14 mars 2009.
Vidare noterades att Inga Ljungstedt kontaktat släktföreningen för att höra om hennes
systerdotter har möjlighet att söka stipendium. Hon har fått besked om att detta inte är
möjligt eftersom systerdottern inte är medlem.
Johan berättade vidare att han talat på Ekmanska släktföreningen angående hur vi valt att
definiera medlemskap i föreningen.

13. Nästa möte
Det beslutades att nästa möte skall hållas den 31 mars 2008 i Kungstornet, Kungsgatan 30
varefter mötet förklaras avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Victoria Hermelin

Johan Hermelin
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