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Ordf Johan Hermelin  Nytorpsvägen 30  191 35 Sollentuna  08-35 01 56 
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Protokoll från ordinarie styrelsemöte den 24 sept 1996 i Turebergshuset i 
Sollentuna 
 
 
Närvarande: Johan, Mauritz, Erik, Jan, Cecilia, Carola och Olof. 

1. Presentation av styrelsens medlemmar. 
Samtliga ledamöter berättar ingående om sig själva; födelseort, uppväxt, 
utbildning, familj och intressen m m. Vi fick under redovisningarna fördjupade 
kunskap om varandra och hoppas därmed att kunna behålla en hög kvalitet på 
styrelsens arbete.  

2. Styrelsens arbetssätt. 
Vi beslutar att dela upp styrelsen olika uppgifter enligt följande:  
• Cecilia tar hand om mellanårsmöte och släktmöte med hjälp av Mauritz och 

adjungerade Ingegerd,  
• Carola ansvarar för vårt arkiv, historisk och kulturell släktvård  
• Johan med hjälp av Otto håller i vår datautveckling och släktregistret  
• Jan sköter medlemsregistret med hjälp av Erik,  
• Erik klarar den löpande ekonomin,  
• Olof tar tillsammans med Mauritz och Erik hand om förvaltningen av 

fonderna,  
• Mauritz med hjälp av Cecilia och adjungerade ungdomar sätter igång en 

mer aktiv föreningsverksamhet och en ”släkttidning”. 

3. Konstituering. 
Efter konstituering är styrelsens poster fördelade på följande sätt:  
• Johan, ordförande 
• Mauritz, vice ordförande 
• Jan, sekreterare 
• Cecilia, bitr sekreterare 
• Erik, skattmästare 
• Carola, suppleant 
• Olof, suppleant 

4. Släktmötets ekonomi. 
Mauritz redovisar dels en sammanställning av mötets utgifter vilka slutade på 
70 339 kr, och dels en översikt över fondernas innehåll och behållning. 
Översikterna bifogas protokollet. 

5. Erfarenheter från släktmötet. 
Styrelsen beslutar att skjuta upp denna punkt till nästa möte. 
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6. Stipendieansökningar. 
Till höstterminen 1996 har vi fått in åtta ansökningar och beviljat stipendium 
ur Victor Hermelins Minnesfond till 
1. Olof (201),  6 000 kr 
2. Cecilia (41),  6 000 kr 
3. Ulf  (95),  6 000 kr 
4. Marcus (212),  6 000 kr 
5. Rickard (213),  6 000 kr 
6. Skragge  6 000 kr  
7. Ebba (142)  6 000 kr 
8. Ebba (209),  3 000 kr (halvtidsstuderande) 

7. Nästa styrelsemöte. 
De ansvariga för styrelsens olika uppgifter, d v s  de understrukna ledamöterna 
i § 2, skall planera vad man vill uppnå under 1997 och redovisa på nästa möte. 

8. Nästa möte. 
Nästa styrelsemöte äger rum den 30 oktober 1996 
 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Jan Hermelin  Johan Hermelin 
sekreterare   ordförande 

 


