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Hermelinska  släktföreningen 

 

 

 

Styrelseprotokoll (nr 5, 2016-2021) 

Tid:  den 19 mars 2018 

Plats:  Dalarnas hus konferenscenter, Stockholm 

Närvarande:  Johan, Fredrik I:son, Fredrik, Jenny, Cornelia och Hanna Jessing 

1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll från mötet i oktober, lades till handlingarna.  

 

Upprättat förslag till åtgärdslista, med utestående punkter från, föregående möten, presenteras av 

Hanna Jessing, och lades därefter till handlingarna.  

3. Mellankommande beslut 

Inget att anteckna. 

4. Ekonomi 

Olof redogör för rapport innefattande sammandrag över fondernas utveckling, vilket underlag 

skickats ut per mejl inför styrelsemötet.  
För protokollet antecknas följande. Resultatet visar att utvecklingen i portföljen med + 6-7% 

ligger något över vår målbild om 4-5 %. Nästa möte med Öhmans äger rum den 20 mars och 

gruppen träffar Öhmans tre gånger per år.   

5. Stipendier och understöd  

Styrelsen beslutade att bifalla stipendieansökningar från totalt 17 stipendiater. Stipendier 

beslutades tilldelas; Alexia (Institutio Marangoni), Cornelia (Linnéuniversitetet), Daniel 

(Linköpings universitet), Ebba (Uppsala Universitet), Elin Wehlin Berger (Örebro universitet), 

Erik (Karolinska institutet), Erik Hermelin Engberg (Chalmers/Nice), Jonas (Media Design 

School, NZ), Livia (Umeå Universitet), Louise (Göteborgs universitet), Maneesha Hermelin 

Leroy (Royal Veterinary College), Max Wilén (Linköpings Universitet), Oscar Morehead 

(Hanze University, NL), Petra Nilsson (Malmö), Rickard Hermelin (Göteborgs Universitet), 

Samuel (Malmö högskola), Sara (Umeå universitet) och Sophia (Linköpings universitet) vardera 
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8 000 kr, under förutsättning att stipendiaterna har betalt sin medlemsavgift för 2018. För 

samtliga sker utbetalning från Viktors fond. 

6. Nätverket 

Nästa nummer av Nätverket ska komma ut under juni månad med presstopp den 11 maj.. 

Nätverket beräknas gå i tryck den 1 juni och kunna delas ut från den 15 juni och framåt.  

Styrelsen diskuterar kring kommande artiklar och följande uppslag antecknas för kommande 

nummer. Följande antecknas: 

 
 Sida  Innehåll  Ansvarig  Levererad  Layoutad  

Omslag  Gruppbild från resan till bergsgorillorna  Fredrik        

2  Grenar, kvistar och blad (Olofs släkting fått barn)  Alla        

3  Johans ledare om hemsidan  Johan        

4-5  Stipendiat: Elin Welin-Berger  Elin WB  Ja     

6-7  Stipendiat 2: Jonas Hermelin (Nya Zeeland)  Jonas        

8-9  Resa till bergsgorillor  Fredrik        

10-11  Notiser (protokoll, arkivarie, mellanmöte, Nepal)  Flera        

12-13  Intervju modell SvD/DI  
 

       

14  Artikel om Lena Robertsdotters donation  
 

       

15  Föreningens ekonomi  Olof        

7. Mellanmöte 

Styrelsen bestämmer att nästa mellanmöte ska äga rum den 30 mars 2019. Olika förslag på 

ställen diskuteras, och Fredrik tar på sig att återkomma till styrelsen med ett förslag, som 

bollplank till Fredrik fungerar Hanna Jessing och Cornelia. Uppdraget är att, i linje med 

diskussionen vid föregående möte, försöka hitta en form som inbjuder ungdomarna att komma, 

och att om möjligt ordna med en aktivitet i anslutning till/innan en middag/fest på kvällen. Om 

möjligt ska vi försöka att ordna med en visning av den kommande filmen om Eric. 

8. Valspråket på Nätverkets hemsida 

Johan förklarar att han fått en del frågor om valspråket som finns på Nätverkets sida. Frågan är 

om valspråket, sett till nutidens frågor, kan missförstås. Efter en kort diskussion bestämmer 

styrelsen att valspråket inte längre behöver finnas på Nätverkets framsida, men väl att frågan ska 
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adresseras på hemsidan. Där ska valspråket presenteras, med en historisk förklaring men också  

en nutida tolkning.  

9. Medlemsregistret 

Johan följer upp frågan om det omfattande arbetet med registret för hantering av 

medlemsuppgifter för administration och utskick. Det antecknas, att Cornelia och Johan ska 

boka in ett möte för att stämma av och gå igenom utestående frågor. Johan och Cornelia 

återkommer återkommer med eventuella uppföljningsfrågor till styrelsen per mejl.  

10. Hemsidan 

Johan förklarar att arbetet med den nya hemsidan, med det nya formatet, är klart. Plattformen 

har rullats ut och allt ser ut att fungerar bra. Styrelsen bestämmer att framöver ska enbart notiser 

läggas upp rullande under femårsperioden (dvs. mellan släktmötena), och att protokollen 

kommer att läggas upp på hemsidan, först när femårsperioden är reviderad och klar. 

11. Deltagande på Släktföreningarnas dag 22 april 2018  

Johan har blivit inbjuden att delta vid Släktföreningarnas dag på Riddarhuset den 22 april 2018. 

Johan kommer då att prata om hur man bygger en hemsida. Det finns två platser för att närvara 

och frågan om någon kan delta utöver Johan, kommer att bestämmas under hand per mejl.  

 

12. Utgivning av manuskript av Eric Hermelin  

Johan har blivit kontaktad av Staffan Winter, enligt ett mejl som förmedlats till övriga i styrelsen 

(Dropbox/Evenemang och projekt/Manuskript av Erik Hermelin 1911). Staffan Winter söker 

bidrag för att ge ut manuskripten om ca 10 000 kr. Styrelsen är positiv till att lämna ett bidrag 

till Staffan Winters projekt och, att lämna mandat till Johan att förhandla klart med Staffan 

Winter om storleken på bidraget. 
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13. Övriga frågor 

Filmen om Eric 

Johan har fått beskedet att filmen om Eric Hermelin är färdig, han har dock inte fått något 

besked om när den ska sändas. Johan återkommer med information per mejl till styrelsen.  

 

 

Släktvapnet 

Johan har träffat Riddarhusets genealog Göran Mörner. Det finns många olika versioner av vårt 

släktvapen varav vi äger rättigheten till de flesta. En version är ritad av Otto von Schwerin och 

även till denna har vi nu förvärvat copy right.  

 

14. Nästa möte 

Nästa möte planeras till den 10 september kl. 18.00, på Dalarnas hus.  

 

Beslut om stipendier tas vid behov per mejl till den 1/10.  

 

Därefter planeras ett möte till den 28 november, samma plats, samma tid.  

 

Möte nr 5 förklaras därmed avslutat. Tack! 

  

 Vid protokollet   Justeras 

  

 

Hanna Jessing   Johan Hermelin     


