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Hermelinska släktföreningen

  
 
 
Styrelseprotokoll 
 
 
Tid: 6 maj 2003 
Plats:  Kapitalparken 
Närvarande:   Johan, Erik, Jan, Olof, Mauritz, Fredrik, Cecilia och Otto. 
 

1. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes. 
 

2. Föregående protokoll 
Protokollet föredras av Johan. Vi ändrar i punkt 4, där understödsbeloppet skall vara 7500 
och lägger till p 12 att Johan åtar sig att kontakta representanter för Eskilstunasläkten. 
Därefter läggs protokollet till handlingarna.  

3. Utfall 2003  
Erik konstaterar att läget är tämligen dystert, i någon mån också eftersom många 
medlemmar ännu ej betalat årsavgiften. Påminnelse ska gå ut med nästa Nätverk. 
  

4. Fondernas utveckling 
Olof rapporterar att han den senaste tiden inriktat förvaltningen på att ta hem utdelningar så 
att vi kan betala beslutade stipendier. Detta har inneburit ett rätt stort antal transaktioner. 
Realiserad förlust netto är 240.000 kr. 

5. Avtal med släktarkivet 
Fredrik berättar att det går väldigt trögt; man diskuterar bl a Personuppgiftslagen med 
kommunjuristen. Också internetversionen av arkivregisterförteckningen framskrider utan 
brådska. Styrelsen ber Fredrik att fortsätta att uppmuntra. 

6. Hermeliner från Eskilstuna 
Den otillfredsställande situationen med den s k Eskilstunasläkten dryftades. Vi skulle gärna 
vilja veta mer och ha bättre kontakt med dem av många skäl. Cecilia tar fram listor på vilka 
de är via Eniro och Johan försöker inleda en dialog med änklingen i Borensberg.  

7. Översättningar av Nätverket 
Erik och Johan har träffat Joakim (Åsbygrenen) och kommit överens om att han skall 
översätta valda delar av Nätverkets artiklar för publicering på hemsidan. Jan får i uppdrag att 
se till att två ex av varje Nätverket skickas till arkivet i Eskilstuna. 
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8. Bland grenar och kvistar 
Nicolay har gift sig, obekant när eller med vem, och Helena Henderson fick den 4 maj en 
dotter, Elsa Antonia.  

9 Inkommande och utgående skrivelser 
Jan har fått tackkort från Ingeborg. Johan har fått mail från Sven och David i Kalifornien, 
och Erik utväxlar mail med Donald som får bo hos Lotta Severin och kommer att läsa 
svenska på Folkuniversitetet. 

10 Övrigt 
Vi har börjat funderingarna på var nästa släktmöte skall hållas. Ebba (Åsbygrenen) föreslår  
ett möte i Åsbygrenens regi i Kopparberg med t ex Grängesberg, Bångbro och Ludvika som 
möjliga orter. Vi tycker också att extra möda bör läggas på att få hit så många ”amerikaner” 
som möjligt. 
 
Carl (Fallsberg) har överklagat vårt beslut att avslå hans ansökan om stipendium. Han anför 
otydliga regler kring åldersgränsen, men får avslag igen. 
 
Mauritz berättar entusiastiskt om en stadsbyggnadskurs på Folkuniversitetet med Andrea 
som föreläsare som han deltagit i. Vi beslutar att försöka ordna en sådan kurs för släkten nu i 
höst med preliminär start sept/okt. Mauritz ansvarar.  
 
Nästa Nätverk skall vara utskickat senast i november. 
 
 
11  Nästa möte 
Vi bokar preliminärt tisdag 7 oktober kl 18.00 på Strategihuset. 
 
 
       
  
Vid protokollet                                         Justeras 

Jan Hermelin   Johan Hermelin 
 
 
 
 


