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Hermelinska  släktföreningen 

 

 

 

  

Styrelseprotokoll  
 

Tid:  13 oktober 2010 

Plats:  Norra Kungstornet 

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

  

1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes utan tillägg  

2. Föregående protokoll 

Johan har tagit fram förslag till nya riktlinjer. Inbjudan till kapitalrådgivare har ännu inte 

gjorts. Alla formalia kring Lena Robertsdotters fond är nu klara. 

3. Ekonomi 

Olof redovisar föreningens ekonomi varvid framkommer:  

 Utvecklingen i fonderna har det senaste halvåret varit något sämre än index. 

 Materialet för revisionen för år 2006-2009 är överlämnat till Erik i maj 2010. Olof 

kontaktar Erik för att återfå materialet. 

 alla transaktioner behöver eventuellt inte beskattas i Lena Robertsdotters fond då de 

hamnat i ett ”vakuum”. Pengarna finns dock reserverade.  

 

Med anledning av länsstyrelsens påpekande konstateras att det saknas legala krav på att 

släktföreningen ska ha auktoriserade eller godkända revisorer. Styrelsen bedömer att våra 

räkenskaper är så enkla att vi kan fortsatta med lekmannarevisorer.  

4. Stipendier och understöd 

Riktlinjerna för utdelning av stipendier, understöd och uppmuntran diskuteras. Johan tar 

fram ett nytt förslag.  

 

Styrelsen beslutar att bifalla stipendieansökningar från Adolf, Anna Röhsman, Cornelia, 

Daniel Lange, Erik Palmcrantz, Fredrik, Gustav, Johan, Johan Palmcrantz, Johanna 

Wadstein och Sebastian. Clara Palmcrantz får avslag då denna utbildning inte är 

studiemedelsberättigad. 

5. Förslag till mottagare av uppmuntran 

Styrelsen beslutar att tilldela uppmuntran från Lena Robertsdotters fond till Ulla, Ingeborg 

och Stig Nyberg samt Agnete. Närmaste släktingar i styrelsen svarar för genomförandet. 

 



 

 

 

 

 

 

Hermelinska släktföreningen 
2(3) 

 

 

6. Planering inför släktmötet 

Förberedelserna gås igenom varvid vi konstaterar att  

 Johan har ordnat musik genom Gunnar  

 Otto har gett klartecken som föredragshållare 

 Anmälningar ska skickas till Jan 

 Placeringar ordnas av Hanna 

 Klädsel ska vara mörk kostym 

 Jan tar fram namnbrickor, eventuellt färgkodade för olika grenar  

 Olof tar hand om golfen. 

7. Nätverket 

Jenny är ny redaktör. Tidningens nya utseende diskuteras i mycket uppskattande termer.  

Jenny ska ha allt material till nästa nummer senast den 15 november och tidningen ska 

skickas den 15 december  

 

Instruktioner och ramar för bidrag till tidningen kommer att läggas ut på hemsidan.  

 

Styrelsen tillåter att annonser från medlemmar, både kommersiella och privata kan tas med i 

mån av utrymme. Någon kostnad för annonseringen ska inte tas ut.    

8. Hemsidan, nyheter  

Johan redovisar följande nyheter på hemsidan 

 Information om nästa släktmöte 

 Nils Magnus biografi om sin far och sin farfar  

 Text från Svenska Dagbladet om Eric Hermelin. 

 Artikel från Nättidningen Rötter om Olofs anor 

 Artikeln om Kristian och Gustav från Dagens Industri weekend 

 

Det konstateras vidare att föreningens hemsida haft ett inte ringa antal utländska besökare 

9. Medlemsregistret 

Påminnelsen till de som inte betalat medlemsavgift de senaste tre åren har resulterat i att nio 

betalat.  

10.  Bidrag till utställning  

Styrelsen beslutar att ge ett anslag till Elisabeth Moritz på 4 500 kr för utställningen på S:t 

Lars om Eric.  
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11. Förteckning över Erics personliga böcker  

Birgitta Lindholm på Lunds universitetsbibliotek har framfört önskemål om att få veta vad 

Eric ägt för böcker på Gripenberg och på Ulfåsa. Jan åtar sig att undersöka frågan via syster 

Charlotte och Agneta von Essen.   

 

12. Övriga frågor 

Jan tog upp frågan om att byta namn på tidningen när vi nu fått en ny redaktör. Frågan 

lämnas utan åtgärd. 

 

Jan undrar vidare om han kan få ett bidrag till den nyligen genomförda datorkonsultationen 

á 3 500 kr. Begäran avstyrks. 

 

Victoria rapporterar att det kommit ett tackkort från Margareta Bergschöld.   

13.  Nästa möte 

Det beslutades att kommande möten ska äga rum på Kungsgatan 30 den 14 mars och den 4 

april 2011 varefter styrelsemötet förklaras avslutat. 

   

  

  

Vid protokollet  Justeras 

  

 

Victoria Hermelin    Johan Hermelin     


