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Hermelinska släktföreningen

  
 
 
Styrelseprotokoll 
 
 
Tid: 11 mars 2004 
Plats:  Hos Mauritz 
Närvarande:   Johan, Erik, Jan, Olof, Mauritz och Cecilia. 
 
 

1. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes. 
 

2. Föregående protokoll 
Protokollet föredras av Johan, godkännes och läggs till handlingarna.  
 

3. Utfall 2003 och budget 2004 
Erik rapporterar att ett 50-tal medlemmar ännu ej betalt, varav några för mer än detta år. Vi 
påminner i nästa nummer av Nätverket. Bifogad budget för 2004 godkännes. 
 

4. Fondernas utveckling 
Olof  tror att börsen kommer att bli svagare åtminstone från 2 kvartalet, att innehavet f n  är 
rätt defensivt och att han förberett för att kunna göra optionsaffärer. Vad en option är samt 
dess för – och nackdelar diskuterades. 
 

5. Stipendier 
Axel, Carl Oredson, Karin Röhsman, Oscar Severin, Regina och Gabriel får stipendier för 
VT – 04. Erik fördelar mellan Ebba och Victor. Erik ser utrymme för höjning av beloppet, 
men efter diskussion beslutas detta bli oförändrat.  
 

6. Nätverket 
Presstopp sätts till måndag 3 maj. Det blir en stor familjenyttsida denna gång. Vi skall 
informera om begreppen baron/friherre. Något om Yngve som kan kopplas till kommande 
släktmöte i Kopparberg borde tas med, och ev har Olof någon anekdot från Adolfs 
officerskarriär. 
 

7. Bland grenar och kvistar 
Ingrid på Söverstad avled 9 mars. Christina Eriksdotter gifte sig den 20 september -03 med 
Kari Korkala, Fredrik och Gabrielle fick en dotter Vendela 21 januari, Hanna och Claes 
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Jessing har också en c:a en månad gammal dotter och Christian och Maria fick en son 10 
mars. Karolina Lindkvist gifter sig med Pontus Schröder 8 maj. 
 

8. Inkommande och utgående skrivelser 
Cilla rapporterar från Fredrik om det senaste livstecknet från Eskilstuna. Man lär ha kommit 
igång med processen att bli tillgängliga på nätet, men vår bedömning är att det fortfarande 
kommer att ta rätt lång tid. Fredrik har också fått brev från Jens Böggild som efterlyser 
uppgifter om ett porträtt av riksrådet Carl funnet i Danmark. Elise skriver till Johan att 
Susanna Bagge, f Skragge avlidit. Vi diskuterar en framställan från Johan Åsbygrenen om 
att donera en vapenring till föreningen att doneras vidare till någon lämplig ung manlig 
medlem. Beslutar att Johan ordf ber honom försöka precisera villkoren. 
 

9.   Övrigt 
Erik tar upp frågan om den av sjukdom avhoppade revisorn Christofer och vi konstaterar att 
suppleant är Johan Åsby. Erik ombesörjer kontakter med de båda nyssnämnda.  
 
Erik har också tagit fram en lista på Hermeliner som troligen tillhör ”Eskilstunasläkten” och 
vi uppdrar nu åt Johan att be Christina Winther kontakta Lars o Berit.  
 
Dessutom redovisar Erik en stor släktutredning han gjort med syfte att klarlägga släktens 
tidigaste ursprung. Vad som nu bör ske med detta stora material tas upp som egen punkt på 
nästa dagordning.  
 
Olof tar upp frågan om kursen med Andréa; Mauritz åtar sig att fråga henne om förslag på 
upplägg, d v s hur långt, vilken dag i veckan och när på dagen mm. 
 
Olof redovisar också ett förslag att lägga nästa släktmöte i Luleå, men Johan menar att vi 
redan bekräftat Kopparberg till Niklas och Ebba. Släktmötet bör också tas upp som egen 
punkt på nästa dagordning. 
 
 
10.  Nästa möte 
Vi bokar preliminärt tisdag 12 oktober kl 18 hos Olof på Rekonstruktionskapital. 
 
 
       
  
Vid protokollet                                         Justeras 

Jan Hermelin   Johan Hermelin 
 
 


