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Styrelseprotokoll (nr 8, 2016-2021) 

Tid:  den 5 februari 2019 

Plats:  Långholmens värdshus (Långholmen konferens), Stockholm 

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

 

 

1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll från mötet i mars godkändes.  

3. Mellankommande beslut 

Johan har beställt uppdatering av Word press, i övrigt inget att anteckna. 

4. Informationsärenden 

Johan informerar om mejl från Tom von Weissenberg, född på Wijks gård. Tom berättar om en 

tavla i olja som hänger i Svenska klubben i Helsingfors. Tavlans titel är ’Det stora fallet 

Älvkarleö i Uppland’ och som konstnär anges Olof Hermelin (1827-1913), allt på en prydlig 

mässingsplatta fäst på ramen. En bild av tavlan har tack vare Toms mejl lagts ut på hemsidan.  

5. Administrativt stöd 

Johan förklarar att arbetet inte har kommit igång, dock att han och Pia Geelhar har träffats. 

Första arbetsuppgiften är mejladresser.  

6. Om deltagande vid begravningar  

Johan redogör för förslaget att släktföreningen framöver skickar pengar till en utvald stiftelse - 

läkare utan gränser, Vi-skogen, läkarmissionen, etc istället för att skicka blommor. Styrelsen 

diskuterar hur man bäst bevakar inträffade dödsfall, varvid det beslutas att när styrelsen får 

kännedom då skickar vi ett kort. Styrelsen konstaterar att det viktigaste är att det går iväg ett 

meddelande och överlåter åt Olof att tillsammans med Jenny välja den lösning som passar bäst 

framöver. 
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7. Mellanmötet 

Styrelsen går igenom planeringen inför kommande mellanmöte och konstaterar att Långholmens 

konferens väl har mött våra förväntningar och att det lovar gott inför kommande festligheter.  

 

Styrelsen beslutar att påminna om festen med ett till utskick till alla, samt att hemsidan 

uppdateras med information. Styrelsen går igenom programmet för festligheterna och 

bestämmer aktiviteter för barn och vuxna, meny, samt går igenom förslag på priser till de olika 

aktiviteterna. En av aktiviteterna blir att lotta ut en släkttavla till en släktning och styrelsen lottar 

fram utvald person. Johan ordnar med tavla för den person som styrelsen lottade fram. 

 

8. Övriga frågor 

Med anledning av att dagens möte äger rum i februari och efterföljande möte först i april 

beslutas att beslut om stipendiater kan tas som ett mellankommande beslut. Följs i så fall upp på 

nästkommande möte. Beloppet fastställs till 8 000 kr per stipendiat. 

9. Nästa möte 

Nästa möte planeras till den 8 april kl. 18.00, återigen på Dalarnas hus. Nästföljande möte 

bestäms till den 7 oktober kl. 18.00.  

 

Mötet förklaras därmed avslutat. Tack! 

 

  Vid protokollet  Justeras 

  

 

Hanna Jessing   Johan Hermelin     


