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15 oktober 2012
Plats:
Björns Trädgårdsgränd 1
Närvarande: Johan, Olof, Fredrik I:son, Jan, Hanna Jessing och Jenny

Godkännande av dagordning

1.

Dagordningen godkändes utan tillägg.

Föregående protokoll

2.

Genomgång av föregående protokoll som därefter lades till handlingarna.

Mellankommande beslut

3.

Det antecknas, att styrelsen sedan föregående möte fattat följande beslut som nu tas till
protokollet:





4.

Uppgradering av editorn på hemsidan
Stöd till Sven Tibergs arbete om Olof (målaren)
Inköp av minnesbok från OS 1912
Uppmuntran till Madeleine

Ekonomi

Olof redogör för fondernas utveckling hittills i år 2012 (enligt email med bilagor utsänt
2012-10-14).
Det antecknas, att vi har gjort mindre ompositioneringar, men att fonderna i stort har
oförändrad sammansättning.
Johan har ännu inte fått återkoppling från Göran Nilsson på ”delårsbokslutet”.

5.

Stipendier och understöd

Beslutades att bifalla stipendieansökningar från Anna Hermelin Fjordmark (Stockholms
universitet), Charlotte Nilsson (Lunds Universitet), Daniel Lange (Luleå tekniska
universitet), Ebba Wehlin Berger (Umeå universitet), Florian Lange (Elmshom), Johanna
Wadstein (Lunds universitet) och Sebastian (Uppsala universitet) om vardera 9 000 kr.

Ordförande: Johan Hermelin, Nytorpsvägen 30, 191 35 Sollentuna, 070-699 14 10, johan@hermelin.com
Skattmästare: Olof Hermelin, 070-789 81 77, olof.hermelin@renonorden.se
Sekreterare: Hanna Jessing, 0709-681 555, hanna@jessing.nu
Plusgiro: 151816-6, Bankgiro: 5273-3789

Alexandra Lee har sökt stipendium för sin tionde studietermin men får, mot bakgrund av
gränsen på nio terminers stöd, avslag.
Clara Palmcrantz har sökt stipendium för sin utbildning, YH, Marinteknik/Skärgårdskapten,
men får, på grund av att utbildningen inte är stipendieberättigad enligt fondernas stadgar,
avslag.

6.

Förslag till mottagare av uppmuntran

Förslag att utdela uppmuntran från Lena Robertsdotters fond, till Brita, och till Margareta i
Malmö samt till Ulrika.

7.

Nästa nummer av Nätverket

Nästa nummer av Nätverket ska komma ut den 10-12/12 med presstopp den 1/11 (till
tryckeri senast den 26/11)
Vi diskuterar kommande artiklar:
 Kebnekaise (Fredrik) Bilder (dito I:son)
 Ebba om uppmuntran till Madeleine (jan frågar)
 Brita /uppmuntran (Johan?)
 Kontakts stipendiater (Johan)
 Artikel Jeppe/Paola (Hanna)
 Maria i Spanien (Johan)
 Gabriel om Rauk (Jenny)
 Olof om nytt jobb som museichef (Johan)
 Intervjun (Magnus Wallsnäs) (Johan)
 Johan Severin (Olof)
 Otto - årets geolog (Pia gm Johan)
 Övriga sedvanliga punkter, ekonomi (Olof), födda m.m (Jan)

8.

Hemsidan

Johan redogöra för nya nyheter på hemsidan samt för besöksfrekvensen.

9.

Bland grenar och kvistar

Se ovan punkt 7 samt artikel i kommande Nätverket

10. Hantering av bilder och artiklar
Johan redogör för hur långt han har kommit i frågan och redogör för olika programalternativ
för bildhantering som finns att tillgå på nätet, såsom tjänsten Dropbox.

11. Korrespondens
Inget att anteckna.
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12. Övriga frågor
Det närmar sig – snart är det dags för fest igen! Det antecknas, att Luleå finns med som
förslag. Var och en uppmanas fundera på förslag för festplats.
Johan och Olof fortsätter utredningen av lämpligt förvaltningsavtal.

13. Nästa möte
Det beslutades, att nästa möte skall hållas den 11 mars 2013, kl. 18.00 på samma adress,
Björn Trädgårdsgränd 1 (Jennys kontor), varefter mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Hanna Jessing

Johan Hermelin
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