
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförande: Johan Hermelin, Nytorpsvägen 30, 191 35 Sollentuna, tel 08-350156, fax 08-350157, e-mail johan@hermelin.com 
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Föreningens postgiro: 151816-6 

Protokoll från styrelsemöte den 22 september 1997 hos Johan 
 

Närvarande: Johan, Erik, Mauritz, Jan, Cecilia, Carola och Olof 
 
1. Genomgång av förra protokollet. 
Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna. 
 
2. Erfarenheter från släktmötet 1997 
Erik började med att efterlysa utförligare protokoll från våra styrelsemöten för att lättare 
kunna skriva verksamhetsberättelsen till släktmötet. Beslöts att varje gren skriver sin 
berättelse till nästa verksamhetsberättelse. Vi skall i fortsättningen också ta in personnotiser i 
styrelseprotokollen. 
 
Cecilia påpekade att anmälningsblanketten blev väl komplicerad. Vi bör ha färre alternativ till 
nästa möte. Vi bör se till att boka alla festlokaler i mycket god tid för att få önskad valfrihet. 
Cecilia bokar Långa Raden till nästa mellanårsmöte.  
 
Allmänt nämndes att vi kanske kan puffa närvarande stipendiater till att tacka muntligen. Vi 
saknade skyltar som visade var de olika borden stod till middagen. Det var lagom många 
personer vid varje bord, placeringen och idén med bordsvärdar var bra. Vi noterade också att 
det trots god musik inte dansades särskilt mycket – kanske för att man ville prata mer ostört 
med varandra. Den lätta vickning väl fyllde sitt behov. Rundvandringen och transporterna 
tycks ha fungerat bra. 
 
3. Rapport från de olika verksamheterna. 
Släkttidningen 
Vi skall försöka få ut ett nummer av tidningen i november med manusstopp 31 oktober. 
Önskvärt innehåll bl a ordförandens spalt, legala notiser, recept på Gripenbergskakan mm.  
 
Data 
Johan berättade om adressregistret och vi diskuterade innehållet i det det Acessbaserade 
släktregistret och som skall ersätta det nuvarande. Styrelsen uppdrog åt Johan att med hjälp av 
specialist färdigställa registret. Styrelsen diskuterade också föreningens framtida datorinnehav 
vilket beslöts bli oförändrat.  
 
Ekonomi 
Eriks ekonomiredovisning bifogas protokollet. Olof kontaktar revisorerna i frågan om vi kan 
lägga någon av fonderna hos fondkommissionär, t ex, Matteus och samråder sedan med Johan 
och Erik till nästa möte.  
 
 



Hermelinska släktföreningen 

 
 
Sekretariat 
Jan har varit i kontakt med en Magnus Hermelin i Stockholm som visade sig höra till en 
Eskilstunasläkt utan några band till oss. Ingeborg har berättat för Jan att det förutom denna 
släkt också finns/har funnits en familj i Malmö. Jan har också från Carl M A fått ett 25-30-tal 
tidningsklipp och personnotiser.  
 
Personliga notiser 
Hanna gifter sig med med Claes Jessing 25 okt. 
 
Genealogi 
Carola redovisar att hon varit i kontakt med kommunantikvarie Eva Königsson som svarar för 
släktarkivet i Eskilstuna. Styrelsen beslutar att förlägga nästa möte till Eskilstuna den 13 
november. 
 
4. Stipendier och understöd. 
Vi konstaterade att Ebba (209), Carl (202), Marcus (212), Rickard (213) och Måns (73) har 
styrkt sin studiebehörighet och tilldelas 6.000 kr vardera. Deltidsstuderande Oscar får 3.000 
kr, alla ur Victor Hermelins Minnesfond och avseende hösten 1997.  
 
Två understöd delas också ut, dels till …. och …. som får 12.000 kr för 1997 och dels …. som 
får 6.000 kr, båda ur Ebba Sophia Ribbings Minnesfond.  
 
5. Inkommande och utgående skrivelser. 
Cecilia har blivit kontaktad av en representant för en annan släktförening med förfrågan om 
hur vi gör med utgifta kvinnors barn, d v s  om man kan ändra stadgarna så att även dessa kan 
få del av exempelvis stipendier o dyl. Vi beslöt efter diskussion att frågan måste beredas 
omsorgsfullt innan styrelsen är beredd att ta ett beslut och ev lägga ett förslag till nästa 
släktmöte. Till att börja med kontaktar Cecilia frågeställaren igen.  
 
6. Övriga frågor 
Om Nils-Magnus inte avser att delta i adelsmötet uppmanar styrelsen Nils-Magnus att ge 
fullmakt till Johan. 
 
7. Nästa möte. 
Nästa möte hålls den 13 november i Eskilstuna. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Jan Hermelin    Johan Hermelin 
sekreterare                                  ordförande 


