Hermelinska

släktföreningen

PROTOKOLL FÖRT VID HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS TJUGOFÖRSTA ORDINARIE SLÄKTMÖTE DEN 18 JUNI 2011 PÅ S UNDBYHOLMS SLOTT , ESKILSTUNA .

1. Mötet öppnades av släktens huvudman
Nils-Magnus öppnade det tjugoförsta släktmötet med ett tal om att detta var vårt hundra
års jubileum genom att beskriva hur Hermelinskusinerna en dyster höstkväll den 28
november 1910 lyste upp sin tillvaro genom att besluta att de tillsammans skulle bilda
en släktförening för att bättre kunna hålla samman den allt växande skaran släktingar.
Han berättade om den konstituerande föreningsstämman på Riddarhuset den 28 april
1911.
Efter Nils-Magnus tal överlämnade han till ordförande Johan som särskilt hälsade Donald Myerston och hans son Pau från Venezuela välkomna. Donald bor och arbetar i
Barcelona sedan några år och kommer att bo någon vecka med Mauritz och Sanne i
Mölnbo efter mötet.
Johan gick igenom vilka medlemmar som för alltid har lämnat oss och känner stor tacksamhet för dem som vi har förlorat. Johan bad alla deltagare hedra dessa med att stående ge en tyst minut och med glädje minnas den samvaro vi har haft.
Punkterna enligt dagordningen började avhandlas.
2. Val av ordförande och protokollförare.
Till mötesordförande valdes Johan och till protokollförare valdes Fredrik.
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
Mötet förklarades behörigen utlyst.
4. Justeringspersoner
Ulf på Fallsberg och Charlotte Welin-Berger valdes jämte ordföranden att justera protokollet.
5. Röstlängd och beslutsmässighet
Efter kontroll av röstlängden beslutades att mötet var beslutsmässigt
6. Styrelsens femårsberättelse
Mötesordföranden föredrog föreningens femårsberättelse och en översikt av räkenskaperna för den senaste femårsperioden. Han repeterade föreningens stadgade ändamål;
 släktbandens stärkande,
 släktminnenas vård och
 släktens självhjälp.
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Johan inledde med att visa bilder från mötet på Hennickehammars herrgård 2006 då vi
valde fyra nya hedersmedlemmar: professorerna Tore Wretö, Bengt E Thomasson och
Hans Helander och vår alldeles egen Andrea Hermelin. Vi har understött tryckningen av
professorernas bearbetning av Olof Hermelins diktsamling ”Hecatompolis Suinonum” –
svenskarnas hundra städer med 50 000 kr.
Den 14 september 2008 så samlades några av oss på Noor för att fira 300 årsjubileet av
Aloens blomning på slottet 1708. Johan berättade dessutom om brev som sannolikt tillhör släkten (huvudmannagrenen) och som hittades i ett bjälklag på slottet. Breven har
renoverats och lagts tillbaka i ett särskilt visningsskåp på Noor.
Johan visade släktskapet mellan oss hermeliner genom en förträfflig ”grenöversikt” och
genom att gå från generation till generation och till kvistar och sedan blad visa hur vi
har ett och samma ursprung genom Olof, statsekreteraren. Idén väcktes vid mötet att det
är dags att fundera över hur vi skall börja benämna nästa generation efter ”blad” och
utmanade församlingen med att be alla tänka ut ett bra förslag. Någon fyndig person
föreslog ”bladlöss” men vi får kanske börja om från början och gå från rot, stam, krona,
grenar, kvistar, blad och kottar (eller varför inte knoppar – protokollförarens kommentar).
Johan visade ett stolpdiagram som visar medlemsökningen per gren under de senast fem
åren, likaså ålderfördelningen samt spridning över världens länder. Idag befolkar hermeliner 19 länder på denna glob. Han spekulerade i förhoppningen över släktens vidarelevnad de kommande 100 åren. De senaste 5 åren så är nettoökningen i släkten11 personer (20 avlidna och 31 födda).
Johan berättade att vi fortsatt skickar ut Gratulationskort till jämna födelsedagar från 50
år och varje 10-tal år uppåt. Nätverket utkommer i 130 exemplar/gång och har utkommit med 8 nummer sedan förra mötet. Tidningen distribueras till 19 länder. Nätverket
har under samma period fått en ny redaktör i Jenny som har skapat en ny layout. Alla
stipendiaterna uppmanas att skicka in artiklar till Nätverket om sig själva och sina utbildningar.
Johan visade till församlingens förtjusning Hermelins hemsida (www.hermelin.net) och
gick systematiskt igenom de olika områden som alla internetbesökare kommer åt samt
det spärrade medlemsregistret som bara medlemmar kommer åt. I medlemsregistret, kan
alla gå in och redigera sina adresser, telefonnummer, make/maka/sambo/barn etc.
Claes Jessing föreslog att man i Biografier skall kunna klicka sig vidare till var i släktträdet personen finns, vilket Johan tog till sig och styrelsen kommer att fundera på hur
man skall kunna lösa detta. Johan uppmanade alla närvarande att skicka in bilder från
tidigare släktmöten och visade samtidigt hur man idag kan hitta bilder från tidigare
släktmöten på vår hemsida och med muspekaren få fram namnet på en person man pekar på.
Jenny uppmanade medlemmarna att skicka in artiklar, bilder, information om händelser
m m till henne och Johan. Manushänvisningar finns på hemsidan.
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Johan berättade att styrelsen har startat en Facebookgrupp för att underlätta kontakten
mellan medlemmar. Vid mötets genomförande fanns det 55 Facebookmedlemmar. Johan marknadsförde dess förträfflighet och uppmanade alla som använder Facebook och
som ännu inte är medlemmar i gruppen att kontakta ordföranden. Gruppen är sluten
vilket innebär att endast personer som är medlemmar bjuds in att läsa och skriva i denna
grupp.
Johan berättade om fondernas användande och påvisade att fonderna har fördelat
1 008 000 kr på fem år i stipendier och i understöd till släktingar. Donationer har skett i
form av stiftelsen Lena Robertsdotters fond. Värdet efter skatt och dylikt var lite drygt
2 000 000 kr. Lenas fond skall användas för uppmuntran till gamla, sjuka eller ensamma
släktingar. Medlemmarna är välkomna att skriva till styrelsen och föreslå till vem man
anser att en uppmuntran skall riktas och vad uppmuntran skall bestå av.
Johan redogjorde för släktföreningens ekonomi, dess intäkter och utgifter under fem år
och delgav mötesdeltagarna styrelsens beslut om att begära in offerter från olika fondförvaltare för hantering av föreningens stora aktieinnehav i framtiden. En skötsel som
hittills i största utsträckning har skett genom Olof A:sons försorg och med ett fantastiskt
framgångsrikt resultat. Det är dock allas mening att det inte är rätt att en eller ett fåtal
styrelsemedlemmar skall ansvara för en förvaltning av nästan 20 miljoner kronor. Förvaltningen har så här långt skötts utan ekonomisk ersättning, för att föreningen skall
kunna ställa rimliga krav på skötsel och avkastning så skall hanteringen ske av ett professionellt företag.
7. Revisionsberättelse.
Erik framförde att revisorerna inte hade något att anföra angående skötseln av fonder,
ekonomi m m och yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Ulf på Fallsberg begärde ordet och yrkade på att styrelsen skulle beviljas ”full och tacksam” ansvarsfrihet för femårsperioden, vilket också blev stämmans beslutade.
9. Frågor som styrelsen har hänskjutit till mötet
Styrelsen har hänskjutit till föreningsstämman att besluta om föreslagna stadgar för
Lena Robertssons fond. Dessa stadgar antogs av stämman.
10. Fråga om årsavgiftens storlek
Stämman beslutade att årsavgiften förblir oförändrad, d v s 100 kronor även för kommande period.
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11. Val av styrelse
Stämman beslutade att för tiden 2011-2016 välja:
Ordförande
Johan, f 1947 (omval)
Styrelseledamöter
Fredrik, f 1954 (omval)
Olof, f 1963 (omval)
Jan, f 1953 (omval)
Jenny, f 1977 (nyval)

12. Val av styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
Styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleanter för tiden 2011- 2016 valdes enligt
följande:
Styrelsesuppleanter
Hanna Jessing f 1971 (omval)
Fredrik, f 1972 (nyval)
Revisorer
Olof, f 1972 (nyval)
Göran Nilsson, f 1957 (nyval)
Revisorssuppleanter
Mauritz, f 1956 (nyval)
Cecilia, f 1962 (omval)

13. Val av valberedning
Stämman beslutade att omvälja den sittande valberedningen för tiden 2011 - 2016:
Sammankallande
Anne Wollf (omval)
Dag, sammankallande, (omval)
Charlotte Welin-Berger (omval)

14. Ärenden som väckts vid mötet
Johan avtackade Mauritz för lång och trogen tjänst i styrelsearbetet. Mauritz valdes in
vid släktmötet i Halmstad (Stjärnarp och Fröllinge). Vid släktmötet 1991 fick Mauritz
det hedervärda uppdraget att vara skattmästare och efter mötet 1996 i Skokloster och
Thorsvi så tog han över Nätverket. Totalt antal år som Mauritz gav Hermelinska släktföreningen blev slutligen hela 25 år.
Johan avtackar också Victoria som dock ej var med på mötet och Fredrik I:son fick i
uppgift att skicka henne styrelsens tack och en avgångsgåva från släktföreningen med
post.
Johan sade några kloka ord och förärade Mauritz en välförtjänt avgångsgåva.
Mauritz bjöd på ett tacktal och uppmanade alla närvarande att vara med i styrelsen. Det
är en uppgift som alltid är rolig men också viktig.
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15. Presentation av hedersmedlemmar
Johan lämnade över ordet till Johan (Gripenbergsgrenen) som fick äran att presentera
släktföreningens nästa hedersmedlem som han själv har föreslagit styrelsen nämligen,
Carl Göran Ekerwald.
Johan började sin fantastiska berättelse med att berätta om Eric, som var hans gudfar,
med inlevelse och humor som lockade oss till skratt flera gånger. Johan övergick sen till
att beskriva och förklara anledningen till att Carl Göran blev föreslagen hedersmedlem.
Bland annat har Carl Göran Ekerwald skrivit tre antologier om Eric Hermelin:
 Sadis Lustgården 2010
 Persisk Balsam 2007
 Persiska antologin 1976
Johan höll hela talet på lite drygt 10 minuter utantill och utan manus. Bravo Johan!
Stämman fick förslaget att välja Carl Göran Ekerwald till hedersmedlem i föreningen
och han valdes enhälligt med en kraftig applåd. Varpå Carl Göran gav ett tacktal (87 år
gammal) – ett mycket vitalt tacktal som var både friskt och roligt, vilket lockade många
till flera skratt. Han sa bland annat om man lade hela nittonhundratalets samlade poetiska kraft mot Erics poetiska kraft i en vågskål så skulle Erics vågskål väga över.
Johan (Thorsvigrenen) tog sen till orda och avslutade Hermelinska släktföreningens
tjugoförsta ordinarie släktmöte.
Sollentuna 2011-07-14
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