Hermelinska

släktföreningen

Styrelseprotokoll
Tid:
5 oktober 2009
Plats:
Strategihuset i Sollentuna
Närvarande: Johan, Mauritz, Olof, Fredrik, Jan, Hanna, Victoria

1.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan tillägg.

2.

Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll läggs till handlingarna.

3.

Ekonomisk rapport

Olof redogjorde för fondernas placeringsinriktning och utveckling under 2009.

4.

Stipendier

Regler och kriterier gås igenom kortfattat varvid särskilt diskuteras om det är förenligt med
fondernas regler att bevilja stipendium för så kallade kvalificerade yrkesutbildningar, KY,
utbildning. Beslutas att för denna gång bifalla även ansökan om stipendium för KYutbildning, men att detta ska diskuteras vidare innan man tar principiell ställning. Därefter
beslutas att bevilja stipendieansökningar från Adolf, Alexandra Lee, Anna Röhsman,
Cornelia, Emilia Severin, Daniel Lange, Erik Palmcrantz, Fredrik, Gustav, Johan, Johan
Palmcrantz, Karin Rönnblom, Ludwig Severin och Sebastian med ett belopp om 8 000 kr
vardera.

5.

Hemsidan

Johan berättar att det är en hel del personer som har besökt vår hemsida, bl a två personer
från Kina. Räkneverket har dock påverkats av att Johan själv har varit inne och redigerat vid
många tillfällen. Johan uppmanar övriga styrelseledamöter att gå in och arbeta med
hemsidan och dess texter. Det är angeläget att flera i styrelsen lär sig att administrera
hemsidan för att hålla den aktuell.
Johan efterlyser även bilder och texter som kan läggas ut på hemsidan, antingen om
styrelseledamöterna gör det själva eller samla in material för att Johan eller någon annan ska
lägga in.

Ordförande: Johan Hermelin, Nytorpsvägen 30, 191 35 Sollentuna, tel 070-699 14 10, e-mail johan@hermelin.com
Skattmästare: Olof Hermelin, Värtavägen 16, 3 tr, 115 24 Stockholm, tel 08-30 06 15 e-mail olof.hermelin@rekonstruktionskapital.se
Sekreterare: Victoria Hermelin, Skogsslingan 8, 182 30 Danderyd, tel 08-655 01 61
Föreningens postgiro: 151816-6

6.

Nätverket

Det finns för närvarande inte så mycket material, det är därför dags att börja leverera in mer.
Deadline 15 november. Förslag på innehåll:
- Ring och ställ 10-12 frågor till en släkting
- Hannas mamma skriver om osten Hermelin
- Mauritz undersöker möjligheten och kostnaden för direktutskick

7.

Övriga frågor
-

8.

Två tackkort från Ebba Månsdotter har inkommit
Registreringsansökan avseende Lena Robertsdotters fond är skickat

Nästa möte

Det beslutas att nästa möte ska hållas måndagen den 15 mars i Kungstornet, Kungsgatan 30
kl. 18.00 varefter mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Victoria Hermelin

Johan Hermelin
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