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 Styrelseprotokoll 
 

Tid: 7 maj 2001 
Plats:  Kapitalparken, Kungsgatan 30, 10 tr 
Närvarande:  Johan, Erik, Mauritz, Cecilia, Olof och Jan.  
 
 
1  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes. 

2    Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 
 
3  Släktmötet i Nyköping 
Ett stort antal frågor tas upp bl.a.  
 all betalning sker till registreringen, då vi också frågar om vilka som åker buss till 

Marieberg, lägger ut hälsningskort till äldste medlem och huvudman, delar ut 
infoblad med agenda, deltagarlista, bordsplacering och karta.  

 Olof är tävlingsansvarig för golfen. Alla deltagares handicap och klubbtillhörighet 
måste redovisas till golfbanan.  

 programmet efter mötesförhandlingarna blir troligen flerdelat med stadsvandring, 
visning av slottet och ev öl i hamnen som programpunkter. 

 vägbeskrivning läggs endast ut på nätet. 
 tackgåvor inköps av Erik till Gustav, Lars, Fredrik, Olof, Sven och Bengt.  
 Hedersledamöterna bjuds på middagen. 
 Gertrud tillfrågas av Cecilia om att skriva för Nätverket och Arte et Marte. 
 beslutas att föreslå släktmötet en höjning av årsavgiften till 100 kr. 
 vad resp styrelsemedlem ansvarar för finns dessutom utförligare redovisat i 

dokumentet Förberedelser för släktmöte 2001. 
 
4  Tidplan Nätverket 
Vi beslutar att ställa in vårnumret och siktar på utskick av nästa nummer i månadsskiftet 
november-december. 
 
5     Bland grenar och kvistar 
Inga förändringar har kommit till styrelsens kännedom. 
 
6     Ev val av hedersledamöter 
Styrelsen beslutar att inte föreslå någon ny hedersledamot. 
 
7     Betalningsbefrielser 
 Beslutas att Annabrita och Ingrid (Tyskland) får betalningsbefrielse. 
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8     Inkommande och utgående skrivelser  
Jan redovisar brev från Per-Erik Lindahl och får i uppdrag att besvara. Johan visar upp 
släkten Paulis nya tidning Paulibrevet och rapporterar om att vi nu har många nya 
tillförlitliga adresser till Åsbygrenens USA-del. 
 
9     Övriga frågor 
Mauritz informerar om att ett tryckeri i Linköping har inkommit med en intressant offert 
på ca 9 000 kr + moms för 200 ex under förutsättning att ”original” görs i programmet 
Indesign.  
 
10   Nästa möte 
Nästa möte hålls den 5 juni på Strategihuset i Sollentuna kl 18.00 
 

Vid protokollet Justeras 
 Jan Hermelin Johan Hermelin 

Sekreterare  Ordförande 
 
 


