Hermelinska

släktföreningen

Styrelseprotokoll
Tid:
7 april 2011 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. Föregående protokoll
Föregående protokoll diskuterades. Beslöts att den löpande bokföringen läggs ut på
Lindqvist Accounting AB. Beslutades vidare att registrering av medlemsavgifter
fortsättningsvis sköts av Olof. Därefter lades protokollet till handlingarna.

3 a. Revisionsanteckningarna
Revisorn Erik har reviderat t o m år 2009, revision för år 2010 är ännu inte klara. Möte med
Erik för delar av styrelsen föreslås ske på Strategihuset den 9 maj 2010.

3b. Budget och utfallsrapport
Förslag till budget för år 2011 antogs sedan denna gåtts igenom.

4. Etablering av en Facebook grupp
Johan föreslog att en ”hemlig” Facebook grupp upprättas då detta är ett mycket bra och
effektivt sätt att få ut meddelanden. Föreningens medlemmar kommer erbjudas att bli
gruppens vänner. Efter diskussion beslutas att föreningen ska gå vidare och starta en sådan
facebookgrupp.

5. Planering inför släktmötet




Bokningar inför släktmötet gicks igenom och bockades av.
Placering av borden till middagen diskuterades.
Listan med övriga förberedelser gicks igenom och arbetsuppgifter fördelades i
enlighet med denna, med den justeringen att Jan sköter sina uppgifter själv, såsom
han gjort vid tidigare möten.

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 postgiro: 151816-6



Johan tar fram ett förslag till olika ämnen från föreningens 100-åriga historia som
styrelsen ledamöter kan tala om under middagen.

6. Nästa möte
Beslutades att nästa möte ska äga rum tisdagen 7 juni 2011 på Strategihuset i Sollentuna.
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