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1. Besök i släktarkivet
Styrelsens möte var förlagt till Eskilstuna stadsarkiv där kommunarkivarie Eva Königsson
informerade oss om släktföreningens arkiv, varefter vi på egen hand bläddrade i de ca 5-6
hyllmeterna släktmateriel. Vi blev mycket väl bemötta och konstaterade att släktarkivet
omhändertogs på ett professionellt sätt. Förre kommunarkivarien Bror Erik Olsson har
personligen engagerat sig i arkivets uppbyggnad och Eva Königsson har fortsatt att vårda
arkivet väl. Arkivet är öppet vardagar men man kan få besöka arkivet under lördagar och
söndagar, även om detta innebär att man blir inlåst under viss tid.
Eva informerar att Riksarkivet har en nationell arkivdatabas1. Stadsarkivet avser att ta fram en
internetmodul till riksarkivets databas under –98 där man kan se vilka titlar som finns
arkiverade.
I vårt sökande i arkivet finner vi en oframkallad filmrulle. Eva Königsson åtar sig att
undersöka innehållet. Eva åtar sig också att skicka en lista över alla leveranser till arkivet
samt att undersöka möjligheten att mikrofilma samlingarnas fotografier,vilka nu inte kan
förvaras på bästa sätt. Eva åtar sig också att skicka en ny arkivförteckning, så småningom på
diskett
För att underlätta kontakt mellan släktföreningen och stadsarkivet åtar sig Eva Königsson
att skriva ett förslag till reglemente för släktarkivet som reglerar tillgång till arkivet, lån
och kopiering av handlingar mm.
Till nästa möte har styrelsen att ta ställning till
• att ge någon styrelsemedlem delegation att fatta beslut om lån och kopiering av
arkivhandlingar samt gallring efter gallringsförslag från stadsarkivet
• hur styrelsen bör identifiera vilka andra arkiv (riddarhuset, riksarkivet,
hembyggdsföreningar, gårdsarkiv) som har information om Hermeliner och flytta
1

Vid en undersökning efter mötet konstaterar ordf att databasen inte finns tillgänglig på internet men kan köpas
på CD för 2 000 kr.
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handlingarna till stadsarkivet eller upprätta ”sökvägar” dit. Styrelsen bör göra en
inventering av alla arkiv och föra in i stadsarkivets databas.
Identifiera vad som finns på släktgårdarna. Kan styrelsen ta ett större ansvar för dessa
eller se till att det arkiveras på ett säkert sätt ur brand-, fukt- och stöldaspekt.
Ytterligare samtal med Eva och Bror Erik Ohlsson under -98

Under mötet beslutar vi
• att uppdra åt stadsarkivet att flytta Åsby herrgårdsarkiv och kart-och ritningsbeståndet
från Företagens arkiv till Eskilstuna stadsarkiv
• att utse Carola och Johan till kontaktpersoner med stadsarkivet
• att alla protokoll mm skall arkiveras på arkivbeständigt papper
2. Genomgång av förra protokollet
Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna.
3. Inkommande och utgående skrivelser
Olof och Fredrik har ansökt om stipendier för ht –97. Styrelsen beslutar att tilldela dem 6.000
kr vardera ur Victor Hermelins Minnesfond.
Ordföranden läser upp ett brev från Thomasine där hon har tackar för understödet.
4. Övriga frågor
Vi diskuterar ett ungdomsmöte. Camilla, Maximilian och Carl har visat ett visst intresse. Inga
beslut fattas.
Till nästa nummer av släktbladet ska vi ha ett avsnitt ta med medlemmars jämna födelsedagar,
födda och avlidna.
5. Nästa möte.
Inget datum bestäms utan särskild kallelse skickas ut inför nästa möte.
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