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Hermelinska släktföreningen

  
 
 
Styrelseprotokoll 
 
 
Tid:                            12 oktober 2004 
Plats:  Rekonstruktionskapital  
Närvarande:   Johan, Erik, Jan, Olof, Mauritz, Fredrik och Cecilia. 
 
 

1. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes. 
 

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

3. Utfall 2004 
Erik redogör för räkenskaperna och konstaterar att vi ligger bättre än budget, vilket bl a 
beror på vårens uteblivna nummer av Nätverket. 
 

4. Fondernas utveckling 
Olof rapporterar att han varit rätt defensiv med anledning av läget på börsen. Situationen är 
knepig, men vi följer vår policy. 
 

5.   Stipendier  
Roxanna, som är gift med Görans son Marcus söker för komvuxstudier, i övrigt är det 
samma ansökare om stipendier som i våras. Vi beslutar att Axel, Gabriel och Kristina H 
samt Carl Oredsson och Karin Röhsman får stipendium från Victor, och Regina från Ebba. 
Roxannas ansökan avslås på grund av att ansökan inte gäller högskolestudier. Beloppet 
diskuteras, Erik vill höja till 7500 vilket beslutas.  
 

6.   Nätverket 
Nätverket har manusstopp 15 november och Mauritz understryker att det behövs mängder av 
material. Alla styrelsemedlemmar ordnar bild och text från de bröllop och dop etc som 
inträffat i deras närhet. Jan har fått en önskan från Christina Degla om en köpannons av 
Josephs Släktsägner och Minnen. Jan har också fått reklammaterial från Gudrun Walla som 
tillverkar brickor mm med släktens vapen; Mauritz lovar att sätta in en notis. Han skall 
också kolla med Andréa om vi kan ordna hennes Stockholmskurs på något vis och i så fall ta 
in en blänkare. Vi tar med en påminnelse om att medlemmarna kan ordna sina 
adressändringar själva numera. Erik berättar att han tänker låna boken ”En värmlandssläkts 
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öden” med syfte att innehållet i tillämpliga delar ska inlemmas i hans släktursprungsarbete. 
Vi funderar över om man, när det blir färdigt, publicerar det uppdelat i flera nummer. 
 
 
7.   Släktmöte 2006  
Johan har pratat med Niklas o Ebba och har fått klartecken. Vi skall hålla till i 
Filipstads/Kopparbergstrakten. Johan får i uppdrag att bjuda in Ebba och Niklas till vårt 
möte i januari, för att kunna fråga om var vi kan bo, hur vi kommer dit, vad vi har för tema 
mm. 
 

8.    Bland grenar och kvistar 
Jan meddelar att han inte fått kontakt med rätt person på Riddarhuset, och därför inte har 
annat att berätta än att Thomas och Maria på Lillekulla gifte sig 4 augusti.  
 

9.   Inkommande och utgående skrivelser 
Jan har fått ett fotografi av en Oloftavla från Sten och Barbro Skragge som skall skickas 
vidare till Otto, samt det under p6 redovisade reklammaterialet från G. Walla. 
 

10.  Övrigt 
Fredrik tar upp frågan om släktarkivets datorisering. Han tycker att det tar lång tid och 
undrar om vi fått acceptabelt mycket för de 40.000 vi betalade 1999. Johan tycker att vi 
kommer väldigt lindrigt undan i övrigt och därför inte kan kräva för mycket.  
 
 
11.  Nästa möte 
Vi bokar preliminärt måndag 17 eller tisdag 18 januari 2005 kl 18 hos Olof på 
Rekonstruktionskapital. 
 
 
       
  
Vid protokollet                                         Justeras 

Jan Hermelin   Johan Hermelin 
 
 
 


