Protokoll från sammanträde med styrelsen den 10 mars 1997 hos
Mauritz
Närvarande: Johan, Erik, Jan, Mauritz, Cecilia, Olof, Otto.
1. Genomgång av förra styrelseprotokollet.
Protokollet läses igenom och läggs till handlingarna.
2. Släktföreningens ekonomi.
Erik berättar att han har kontoplan och bokslut för 1996 klara.

Årsresultat
Reavinst
Redovisat resultat

Släktföreningen
- 49 839
1 175 085
1 125 245

Victor H:s Minne Ebba S Ribbing
86 196
32 735
1 331 396
419 275
1 417 592
452 010

Vi beslutar att vinsten skall överföras till fondmedlen och att förlusten tas ur de
fria medlen. Erik får i uppdrag att utreda om förening och fonder får äga också
utländska aktier. Olof rapporterar om de senaste förändringarna av innehav och vi
diskuterar framtida placeringar. Både Eriks och Olofs redovisningar bifogas
protokollet.
3. Stipendie - och understödsansökningar.
Mauritz meddelar att Cecilia (41) och Ulf (95) styrkt fortsatta studier och fått sina
pengar. Olof (201), Ebba (209) och Rickard (213) har också styrkt sina fortsatta
studier och skall få sina stipendier genom Eriks försorg.
Fredrik (127a) och Måns (73) har lämnat ansökan om stipendier och styrelsen
beviljar 6000 kr vardera. Alla stipendier tas ur Viktor Hermelins Minne.
En stipendieansökan som avser gymnasiestudier från Irene kommer att behandlas
som en understödsansökan på telefon när hennes kompletterande uppgifter
kommer.
Styrelsen beslutar också att ….. får 6000 kr ur Ebba Sophia Ribbings Minnesfond
och ….. 2500 kr i form av en slutlig avskrivning på hennes skrivare.

Ordförande: Johan Hermelin, Nytorpsvägen 30, 191 35 Sollentuna, tel 08-350156, fax 08-350157, e-mail johan@hermelin.com
Skattmästare: Erik Hermelin, Herrhagsvägen 16, 122 48 Enskede, tel 08-648 08 19
Sekreterare: Jan Hermelin, Blecktornsstigen 6, 116 66 Stockholm, tel 08-644 36 38
Föreningens postgiro: 151816-6

4. Erfarenheter från släktmötet.
Frågan får tas upp på nästa möte eftersom tiden inte räcker.
5. Rapport från de olika verksamheterna.
Cecilia och Mauritz berättar om ett stort antal goda idéer till innehållet i den
kommande tidningen. Manusstopp (för oss i styrelsen) blir 15 april. De anser
också att ett lyckat ungdomsmöte förutsätter att några ur den aktuella generationen
engagerar sig. Inga beslut fattas.
Otto är i full gång; söker i olika register via internet, tar emot enkätsvar m.m. och
planerar att ha en CD-ROM ute till årsskiftet 97-98 om bara priset blir
överkomligt. Johan meddelar att han öppnat en domän på nätet med bl a en
postlåda som heter genealogi@hermelin.com vilket nu är släktföreningens e-mail.
6. Medlemsbladet.
Frågan togs upp under punkten ovan.
7. Inkommande och utgående skrivelser.
Ingeborg har i brev föreslagit att Berit Lindberg som skrivit en uppsats om
Honorine skall bli hedersmedlem. Eftersom sådana beslut fattas av släktmötet och
Johan redan fått sig uppsatsen tillsänd har vi god tid på oss att efter läsning
besluta vad vi skall föreslå mötet.
Johan har också fått ett elektroniskt brev från sin namne i Solna (29) med en del
personuppgifter. Carl M A har i ett tackbrev till föreningen i sin ägo listat 11
personnotiser. Jan åtar sig att efterhöra om föreningen kan få ta del av dessa.
8. Nästa möte.
Kommer troligen att hållas först i höst. Datum bestäms senare.
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