
 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Hermelinska släktföreningens tjugonde ordinarie släktmöte 

den 17 juni 2006 på Hennickehammars Herrgård i Filipstad 

 

Mötet öppnas av Anita Widman, Filipstads kommunalfullmäktiges ordförande med att hon 

berättar om Olof Hermelin pappa Nils Månsson. Han var stadsborgmästare under fyra 

mandatperioder, 1646-1648, 1652-1653, 1655-1662 samt 1663-1665. Widman pratade lite om 

Filipstads historia och om dess kulturpersonligheter som bl a Nils Ferlin. Hon avlutade med att 

läsa Nils Ferlins Infall: 

 

Man dansar där uppe - klarvaket 

är huset fast klockan är tolv 

Då slår det mig plötsligt att taket 

mitt tak, är en annans golv 

 

Johan går igenom vilka medlemmar som för alltid har lämnat oss och alla deltagare hedrar dessa 

med att stå upp en tyst minut. 

 

Punkterna enligt dagordningen börjar avhandlas. 

 

1. Val av ordförande och protokollförare. 

Till mötesordförande väljs Johan och till protokollförare väljs Fredrik. 

 

2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 

Mötet förklaras behörigen utlyst. 

 

3. Justeringspersoner 

Ulf på Fallsberg och Charlotte Welin-Berger väljs jämte ordföranden att justera protokollet. 

 

4. Röstlängd och beslutsmässighet 

Stämman beslutar att upprätta en röstlängd först om behov uppstår. Stämman fastställer att mötet 

är beslutsmässigt. 

 

5. Styrelsens femårsberättelse 

Mötesordföranden föredrar föreningens femårsberättelse och en översikt av räkenskaperna samt 

verksamheten den senaste femårsperioden. Han repeterar föreningens stadgade ändamål; 

- släktbandens stärkande, 

- släktminnenas vård och 

- släktens självhjälp. 



 

Sedan släktmötet 2001 i Nyköping, då mötet beslutade om stadgeändringar bl a rörande 

släktföreningens medlemspolicy, har 100 nya medlemmar tillkommit. De flesta av dessa var 

sedan tidigare familjemedlemmar utan rätt att vara medlem i släktföreningen. Dessa personer 

kunde närvara på våra släktmöten men hade ingen rösträtt. Det är till dags dato 413 medlemmar i 

föreningen varav 300 tillhör Riddarhuset. Den utökade medlemsgruppen har inneburit 6 nya 

stipendiater.  

 

Johan visar bilder på åldersfördelningen och på fördelningen mellan grenar och kvistar. Bilderna 

visar också på spridningen av släktmedlemmar runt om i världen. Nya medlemmar, gifta och 

ingifta nämns liksom släktarkivet i Eskilstuna. Den datoriserade katalogiseringen av släktarkivet 

och tillgängligheten via kommunens hemsida har gått lite långsammare än förväntat och väntar 

på sin lösning. Johan tar upp Riddarhusets stora genealogiska seminarium som ägde rum i mars 

2005 och om de deltagande släkternas intresse för Hermelinska släktföreningens hemsida och 

släkttidningen ”Nätverket”.  

 

Johan berättar att det instiftade vandringspriset i släktmästerskapet (SM) i golf, i form av en 

uppstoppad hermelin i vinterskrud, skänkt av Gertrud, har erövrats av Charlotte Nilsson (Cecilia 

och Görans dotter). I november 2002 firades 300 årsjubileum av Olof Hermelins adlande. Jubiléet 

ägde rum i Riddarhuset, var mycket uppskattat och lockade 140  deltagare. Detta var gjort som 

mellanmöte till trots att sådana normalt äger rum cirka två och ett halvt år efter ordinarie 

släktmöte. Johan nämner Andreas föreläsning om Stockholms 1000-åriga historia och Dags 

matkaravan genom Stockholms saluhallar, vilka bägge uppskattades stort av deltagarna.  

 

Hermelinska släktföreningen har från Viktor Hermelins och från Ebba Sophia Ribbings 

minnesfonder delat ut 635 000 kr i stipendier till totalt 29 personer under senaste femårsperioden. 

Johan visar fondernas utveckling från 1950 till 2005 och hur vinsterna har fördelats under åren. 

En liten diskussion om föreningens skattskyldighet för reavinster på aktier uppstår. Petter von 

Sydow menar att det i vissa fall ej föreligger skattskyldighet för stiftelser och Johan lovade att 

släktföreningen skall utreda detta närmare. Slutligen visar Johan resultaträkningarna för de 

senaste 5 åren. 

 

6. Revisionsberättelse 

Dag avger revisionsberättelsen då revisor och revisorssuppleant inte är närvarande. När ordet är 

fritt så tar Petter till orda igen och öser beröm över styrelsen och dess arbete. 

 

7. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Deltagarna på mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden. 

 

8. Frågor som styrelsen har hänskjutit till mötet 

Erik framför sin motion och föreslår mötet att föreningen i framtiden skall bekosta 

styrelsemedlemmarnas deltagande i aktiviteter arrangerade av föreningen. Ordet lämnas fritt och 

Anne Wolff frågar om vad det är för ersättning som Erik menar. Han förtydligar då sin motion 

med att säga att det är den direkta kostnaden för deltagandet som föreningen är tänkt att stå för, d 

v s avgiften för deltagandet som styrelsen fastställer inför varje arrangemang. Ulf yrkar att 

stämman skall tillstyrka motionen. Claes Jessing tar upp frågan om att det kan anses som 

skattepliktig ersättning. Flera på mötet anser att den risken är så försvinnande liten att den bör 



bortses ifrån. Stämman tillstyrker förslaget. 

 

9. Fråga om årsavgiftens storlek 

Stämman beslutar att medlemsavgiften förblir oförändrad, d v s 100 kronor även för kommande 

period. 

 

10. Val av styrelse 

Stämman beslutar omval för tiden 2006-2011 av : 

Ordförande  Johan, f 1947 (omval) 

Styrelseledamöter Jan, f 1953 (omval) 

   Mauritz, f 1956 (omval)  

Stämman beslutar även om inval som ordinarie styrelsemedlemmar av:  

                                           Olof, f 1963 (nyval) 

                                           Fredrik, f 1954 (nyval) 

 

11. Val av styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 

Styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleanter för tiden 2006- 2011 väljs enligt följande: 

Styrelsesuppleanter Hanna Jessing f 1971 (nyval) 

   Victoria, f 1972 (nyval) 

Revisorer  Erik, f 1932 (nyval) 

   Johan, f 1937 (nyval) 

Revisorssuppleanter Olof, f 1972 (nyval) 

   Cecilia, f 1962 (nyval) 

 

12. Val av valberedning 

Stämman beslutar att omvälja den sittande valberedningen: 

Sammankallande Dag, (omval) 

Anne Wollf (omval) 

  Charlotte Welin-Berger (omval) 

 

13. Ärenden som väckts vid mötet 

Claes och Hanna Jessing önskar att släktföreningen skickar ut all information och annat material 

via epostbrev till de medlemmar som önskar detta. Det bör skapas en valmöjlighet att få det som 

vanlig post eller som epost. Stämman beslutar enligt lagt förslag. 

 

Johan avtackar Erik och Cecilia för lång och trogen tjänst i styrelsearbetet. Erik har varit aktiv i 

föreningens styrelse sedan släktmötet 1991 och Cecilia sedan 1996, men de har deltagit längre än 

så. Johan säger några kloka ord och förärar dem var sin välförtjänt avgångsgåva. 

 

14. Presentation av hedersmedlemmar 

Fredrik presenterar först tre hedersmedlemmar i släktföreningen för deras stora arbete med 

översättning och bearbetning både vetenskapligt och språkligt av Olof Hermelins diktsamling 

Hecatompolis Suionum, Svenskarnas 100 städer. Hans Helander, Tore Wretö och Bengt E 

Thomasson är alla professorer i klassiska språk. De hälsas hjärtligt välkomna in i vår gemenskap. 

 

Sist presenterar Fredrik en hedersmedlem som är en mycket älskad och uppskattad släkting, 

Andrea. En dubbelhermelin som är släktens folkbildare och som i decennier förkovrat 



omgivningarna kulturellt och historiskt och som den 27 april 2004 mottog Samfundet S:t Eriks 

hedersplakett. Hon delar denna utmärkelse med personer som Per Wästberg, Lars Gyllensten, Per 

Anders Fogelström m fl. Hon presenterades som dubbelhermelin då hon är dottersondotter till 

landskapsmålaren Olof Hermelin (Olofs dotter Helfrids son Carl Cederblad var Andreas pappa) 

och sedermera gift med Carl Hermelin från Löfnäs, Kopparberg. Andrea applåderas varmt in som 

hedersmedlem i Hermelinska släktföreningen. 

 

Johan avslutar det tjugonde släktmötet. 

 

 

 

Sollentuna 2006-06-30 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Fredrik Hermelin   Johan Hermelin 

(sekreterare)    (ordförande) 

 

 

 

    Ulf Hermelin 

 

 

 

    Charlotte Welin-Berger 

 

 

 

 

 

 


