Hermelinska

släktföreningen

Förslag till ändringarna i stadgar gäller endast
Lena Robertsdotters Fond. I övrigt inga ändringar
antagna vid ordinarie släktmöte i Karlstad den 16 juni 1956, utarbetade på grundval av föreningens tidigare stadgar, antagna den 28 april 1911 samt reviderade den 30 januari 1937, den
15 juni 1986 i Stjärnarp, den 15 juni 1991 i Söderköping, den 15 juni 2001 i Nyköping, den
17 juni i Sundbyholm samt den 18 juni i Hook.

§1
Föreningens ändamål
Friherrliga ätten Hermelins Släktförening
har till ändamål:
 Släktbandens stärkande,
 Släktminnenas vård och
 Släktens självhjälp.

§2
Föreningens medlemmar
Medlem är person som genom födsel tillhör den friherrliga ätten Hermelin, eller
den som är gift med, efterlevande till, sambor med, är barn till eller är adopterad av
sådan person.
Medlemskap kan också vinnas – efter styrelsens beslut – av person som visat särskilt intresse för släkten och föreningen.
Till hedersledamot i föreningen kan, genom beslut på släktmöte, väljas person
inom eller utom föreningen, som särdeles
verksamt främjat föreningen och dess syften.

§3
Föreningsavgifter
Myndig föreningsmedlem erlägger till föreningen en årsavgift, vars storlek bestämmes av ordinarie släktmöte för den kom-

mande femårsperioden. Avgiften erlägges
årligen efter anmaning före april månads
utgång. Hedersledamot erlägger ingen avgift till föreningen. Befrielse från avgift
kan i särskilda fall beviljas av styrelsen.
Det står medlem fritt att erlägga avgiften
en gång för alla genom att inbetala 20
gånger årsavgiften eller för äkta makar 30
gånger årsavgiften.

§4
Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en
på ordinarie släktmöte vald styrelse om
minst sju personer. Ordföranden utses av
mötet medan styrelsen i övrigt inom sig
fördelar arbetet. Omval tillåtes.
På ordinarie släktmöte utses för tiden till
nästa ordinarie möte två revisorer jämte två
suppleanter. Omval tillåtes. Styrelsen har
sitt säte i Stockholm

§5
Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandens
kallelse minst en gång om året. Styrelsen
är beslutsmässig då minst tre ledamöter är
närvarande. Vid röstning äger varje medlem en röst, vid lika röstetal gäller ordförandens mening. Vid styrelsesammanträde
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skall protokoll föras, som undertecknas av
sekreteraren och justeras av ordföranden.

löpande verksamheten. Fonden placeras av
styrelsen på sådant sätt att en långsiktig
säkerhet tillgodoses.

§6
Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen i enlighet med dessa
stadgar:
att befordra och utvidga intresset för föreningens ändamål1,
att ansvara för och förvalta föreningens
tillgångar och fonder som donerats eller
testamenterats till föreningen.
att förbereda släktmöte samt verkställa
släktmötes beslut,
att tillse att släkten blir representerad vid
adelsmöte,
att föra matrikel över föreningens medlemmar,
Föreningens firma tecknas – förutom av
ordföranden – av den eller de som styrelsen beslutar. Räkenskaperna avslutas per
kalenderår och skall före mars månads
utgång påföljande år, jämte styrelsens protokoll inlämnas till revisorerna.

§7
Revisorernas skyldigheter
Revisorerna skall årligen granska räkenskaperna för föregående kalenderår samt
styrelsens förvaltning och åtgärder i övrigt.
Före maj månads utgång skall de till ordföranden överlämna revisionsberättelse jämte
sagda räkenskaper och protokoll.
Om anledning därtill föreligger, äger revisorerna påfordra sammankallande av extra
släktmöte.

§8
Släktfonden
Släktfonden bildas genom gåvor, donationer och testamenten samt överskott i den
1

Exempel på aktiviteter är att forska i släktens historia, underhålla släktgravar, tillvarataga och förvara handlingar, böcker,
tidningsurklipp, föremål o.d, föra anteckningar om sådant som
kan vara av intresse för en noggrann kännedom om släkten och
släktmedlemmarna samt att informera om och publicera Hermeliniana.

Fondens avkastning, bestående av utdelningar, räntor och nettorealisationsvinster
samt medlemmarnas årsavgifter må efter
styrelsens beslut disponeras för bestridande
av föreningens löpande verksamhet i enlighet med släktmötets långsiktiga handlingsplan.
Stipendier och understöd må utdelas med
följande ändamål:
 Utdelning av tillfälligt understöd till
släktmedlemmar, vilka är oförmögna
att helt försörja sig.
 Utdelning av stipendier för studier till
släktmedlemmar, som därav är i behov.
Medel ur fonden får ej utlånas. Fonden
eller del därav får ej skiftas. Avgår medlem
ur föreningen äger han icke rätt att utfå
något av dess tillgångar.

§9
Andra fonder
Skulle släktföreningen genom donation
eller testamente erhålla medel, för vilkas
emottagande särskilda förbehåll är uppsatta, som ej sammanfalla med föreningens
stadgar, få dessa medel ej mottagas förrän
efter släktmötes beslut. För sådan fond
med särskilda stadgar, skall räkenskaperna
föras helt skilda från Släktfonden. Vid redovisning av förvaltningen får den ej heller
sammanblandas med föreningens övriga
tillgångar. I övrigt hänvisas till de särskilda
stadgar, som gäller för respektive fonder.
Återbetalning av gåva, testamente eller
donation må ej ske utan laga dom.

§10
Ansökan om stipendier och understöd
Ansökan om stipendier och understöd göres skriftligen till styrelsen före den 1 mars
respektive den 1 oktober. Ansökan prövas
av styrelsen, som ej äger bevilja understöd
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för längre tid än dess mandat sträcker sig.
Styrelsen kan även lämna stipendier eller
understöd till behövande släktmedlemmar,
som icke själva insänt ansökan därom.
Stipendier och understöd utbetalas halvårsvis.

detta förhållande tydligt meddelas. Dock
må ej föreningens ursprungliga ändamål
eller fondernas långsiktiga säkerhet därigenom riskeras.

§11

Ärenden vid släktmöte
Vid ordinarie släktmöte skall följande
ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och protokollförare.
2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Kontroll av röstlängd samt förteckning
av närvarande medlemmar och företedda fullmakter, för fastställande av
mötets beslutsmässighet.
5. Föredragning av styrelsens femårsberättelse och ekonomiska redovisning.
6. Revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Verksamhetsplan för tiden fram till
nästa släktmöte
9. Beslut om årsavgiftens storlek.
10. Frågor, som till mötet hänskjutits av
styrelsen eller som senast 30 dagar före
mötet skriftligen anmälts till ordföranden. Över sådant ärende skall styrelsens yttrande föreligga.
11. Val av ordförande i föreningen samt
övriga styrelseledamöter för tiden
t.o.m. nästkommande ordinarie möte.
12. Val av 2 styrelsesuppleanter, 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter för
samma tid.
13. Val av valberedning
14. Eventuellt val av hedersledamot.
15. Föredragning av ärenden, väckta vid
mötet, under förutsättning mötesdeltagarna därtill ger sitt medgivande. Under detta moment får dock ej fattas
några beslut innebärande större utgifter
för föreningen.

Ordinarie släktmöte
Ordinarie släktmöte sammanträder vart
femte år på av styrelsen utfärdad kallelse,
som senast sex veckor i förväg tillställes
varje medlem per post. Kallelse till släktmöte skall innehålla uppgift om viktigare
ärenden, som kommer att behandlas på
mötet. Deltagare i släktmötet kan vara föreningsmedlemmarna och deras familjer
samt andra personer, som genom släktskap
eller av andra anledningar är intresserade
av Hermelinska släkten.

§12
Rösträtt vid släktmöte
Röstberättigad är varje myndig föreningsmedlem som har betalat sina årsavgifter
under tiden från närmast föregående släktmöte. Varje röstberättigad medlem äger en
röst. Rösträtt kan även utövas genom fullmakt, dock må ingen utöva rösträtt för mer
än fem röster. Val förrättas öppet såvida
släktmötet inte bestämmer annorlunda.
I val av revisorer får styrelsens ledamöter
ej deltaga. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst utom vid val då lotten
avgör. Ej röstberättigad mötesdeltagare
äger rätt att deltaga i diskussion. Vid
släktmöte föres protokoll, som justeras av
ordföranden och två därtill på mötet utsedda justeringsmän.

§13
Släktmötes beslutsfattande
Beslut på släktmötet fattas med enkel majoritet av närvarande medlemmarna. För
ändring av stadgar krävs kvalificerad majoritet (två tredjedelar) av närvarande medlemmar. I kallelsen till släktmöte, där sådant förslag kommer att behandlas, skall

§14
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§15
Extra släktmöte
Extra släktmöte sammankallas då styrelsen
så anser nödvändigt, då revisorerna skriftligen så påfordrar eller då minst 20% av
föreningens röstberättigade medlemmar
skriftligen så begär. Kallelse till sådant
möte skall av styrelsen skriftligen tillställas
varje medlem, vari även skall lämnas uppgift om de ärenden, som skall behandlas.

Hermelins Släktfond". Avkastningen skall
användas till understöd eller stipendier för
medlemmar av Ridderskapet och Adeln
med företräde för dem, som kunna styrka
sig härstamma från Friherrliga ätten Hermelin.
Beträffande släktarkivet och släktminnena
skall underhandlingar upptas med riksarkivet och lämpliga museer beträffande eventuell
överlåtelse.

§16
Om släkten utdör
Skulle Friherrliga ätten Hermelin utdö,
skall fondens tillgångar tillfalla Riddarhuset under benämning "Friherrliga ätten

Ebba Sophia Ribbings Minnesfond
§1
Fondens tillkomst
Genom framlidne Friherre Eric Hermelins
testamente av den 29 november 1943 förordnades, att en summa om 50 000 kronor
skulle överlämnas till friherrliga ätten
Hermelins släktförening som en särskild
fond under namn av "Ebba Sophia Ribbings Minnesfond”.

§2
Fondens förvaltning
Fonden förvaltas av Hermelinska Släktföreningens styrelse. Vad som vid styrelsesammanträde avhandlas eller bestämmes
om fonden, skall särskilt protokollföras.
Avskrift av testamentet förvaras i Släktföreningens arkiv.

Högst fondens hela avkastning får utbetalas för det ändamål, testamentet föreskriver. Eventuellt överbliven avkastning lägges till fonden enligt styrelsens bestämmande.

§3
Fondens ändamål
Avkastningen skall utbetalas som stipendier och understöd åt behövande kvinnliga
medlemmar av släkten Hermelin, vilka
varken är eller varit gifta.

§4
I tillämpliga delar gäller för övrigt: "Släktföreningsstadgar för friherrliga ätten Hermelin."
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Viktor Hermelins Minne
§1
Fondens tillkomst
Genom framlidna Friherrinnan Lilly Hermelins testamente av den 13 december
1943 förordnades att en summa om 60 000
kronor skulle överlämnas till friherrliga
ätten Hermelins släktförening som en särskild fond under namn av "Victor Hermelins Minne".

§2
Fondens förvaltning
Fonden förvaltas av Hermelinska Släktföreningens styrelse. Värdehandlingar förvaras och vårdas av Riddarhuset, av banks
notariatavdelning eller av företag som står
under finansinspektionen tillsyn. Vad som
vid styrelsesammanträde avhandlas eller
bestämmes om fonden, skall särskilt proto-

kollföras. Avskrift av testamentet förvaras
i Släktföreningens arkiv.
Fondens hela avkastning skall om möjligt
användas till i testamentet angivet ändamål. Eventuellt överbliven avkastning lägges till fonden enligt styrelsens bestämmande.

§3
Fondens ändamål
Fondens ändamål är att ge understöd åt
sådana föreningsmedlemmar, som är i behov därav, särskilt med tanke på hjälp åt
omyndiga släktmedlemmar för studie- och
utbildningsändamål.

§4
I tillämpliga delar gäller för övrigt "Släktföreningsstadga för friherrliga ätten Hermelin".

Lena Robertsdotters Fond (förslag)
§1
Fondens tillkomst
Genom framlidna Friherrinnan Lena Hermelins testamente av den 25 juni 2006 förordnades att Lenas samtliga aktier förvaltade av SEB i Kinna skall under namnet
Lena Robertsdotters Fond tillfalla Hermelinska släktföreningen.

kollföras. Avskrift av testamentet förvaras
i Släktföreningens arkiv.
Fondens hela avkastning skall om möjligt
användas till i testamentet angivet ändamål. Eventuellt överbliven avkastning lägges till fonden enligt styrelsens bestämmande.

§3

§2
Fondens förvaltning
Fonden förvaltas av Hermelinska Släktföreningens styrelse. Värdehandlingar förvaras och vårdas av Riddarhuset, av banks
notariatavdelning eller av företag som står
under finansinspektionen tillsyn. Vad som
vid styrelsesammanträde avhandlas eller
bestämmes om fonden, skall särskilt proto-

Fondens ändamål
Fondens bör i första hand användas som
uppmuntran till sjuka, åldringar och ensamma inom släkten.

§4
I tillämpliga delar gäller för övrigt "Släktföreningsstadga för friherrliga ätten Hermelin".
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