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1. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.
2. Föregående protokoll
Protokollet föredras av Johan och läggs med kommentaren att vi skall tacka Anne Wolff för
arbetet med Ingeborgs kvarlåtenskap till handlingarna.
3. Ekonomi
Som framgår av den sedvanliga redovisningen (bif protokollet) så kommer vi att få ett
underskott i Släktföreningen på 15 000 kr, vilket ungefär motsvarar kostnaden för
jubileumsfesten. Vi godkänner underskottet och den försäljning som krävs för att klara
festen.
4. 300-årsjubileet
Cilla rapporterar att Göran Alm och Stina Odlinders anförande blir c:a halvtimmen långt och
vi bestämmer att det får komma före Hans Helander som talar om ”Olof Hermelin, latinsk
diktare under de stora nordiska krigen”. Först därefter kan välkomstdrink serveras.
Bordsplaceringen visas genom att de tre långborden får varsin färg som återfinns på
namnskyltarna. Bordsvisa placeringslistor cirkulerar. Johan berättar för Lena att hon blir
värdinna till Cillas tillfredsställelse. Olof åtar sig att skriva för Nätverket och Arte et Marte.
5. Förhandlingar om förvaltningskostnader
Ett planerat möte med Otto von Schwerin på Riddarhuset har ännu ej ägt rum, Olof
återkommer när så skett.
6. Avtal med släktarkivet
Fredrik rapporterar om en fortfarande tämligen total förvirring inom Eskilstuna kommunala
förvaltning efter valet. Den av Johan efterlysta innehållsförteckningen över arkivet finns
dessvärre endast i html. Bättre layout kan tidigast väntas nästa år, Fredrik uppdras att
meddela Stadsarkivet att vi väntar.

Ordförande: Johan Hermelin, Nytorpsvägen 30, 191 35 Sollentuna, tel 08-350156, fax 08-350157, e-mail johan@hermelin.com
Skattmästare: Erik Hermelin, Herrhagsvägen 16, 122 48 Enskede, tel 08-648 08 19 e-mail erik.hermelin@swipnet.se
Sekreterare: Jan Hermelin, Blecktornsstigen 6, 116 66 Stockholm, tel 08-644 36 38 e-mail jan@hermelin.com
Föreningens postgiro: 151816-6

7. Bland grenar och kvistar
Jan har inget nytt, men Fredrik berättar att Ingeborg och Stig firat diamantbröllop den 11
oktober. Försöker återkomma med bild och text från firandet.
8. Inkommande och utgående skrivelser
Jan har fått ett brevkort från Inger i Mjölby med påpekande om fel i Nätverket. Jan har utrett
och skall besvara Inger. Johan meddelar att Rune Elmér på Gotland har frågat om vi vill
köpa fyra band av Erics översättningar. Styrelsen tillstyrker.
9. Övriga frågor
Var lägger vi nästa släktmöte? Uppsala, Åsby – Österby och Degla nämndes. Nätverket har
manusstopp 17 november. Fredrik försöker få fram en översättning av en gammal
Adelskalender som skall in i faksimil.
10. Nästa möte
Nästa möte äger preliminärt rum den 4 mars 2003 på Kapitalparken, Kungsgatan 30, 10 tr.
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