Hermelinska

släktföreningen

Styrelseprotokoll
Tid:
Plats:
Närvarande:

9 mars 1998
Hemma hos Johan
Johan, Erik, Jan, Mauritz, Cecilia, Carola och Olof

1. Genomgång av förra protokollet
Protokollet läses igenom och läggs till handlingarna.
2. Bokslut
Styrelsen beslutar att anta Eriks förslag till disposition av resultatet. Årsberättelsen bifogas
protokollet.
3. Fondernas utveckling
Olika strategier och placeringar diskuteras. Styrelsen beslutar att Erik och Olof även i
fortsättningen ska samråda vid förändringar i fondernas aktieinnehav.
4. Släktbladet
De reaktioner vi fått på släktbladet har varit positiva. Nästa nummer har manusstopp 9 april.
Följande förslag till artiklar tas upp på mötet.
Fredriks annons om möbler på Gripenberg
• Otto om CD
• Orföranden har ordet
• Utdelade stipendier
• Personliga notiser
• Om besöket i stadsarkivet
• Efterlysning av ”gårdsarkiv” mm
• Ekonomi
• Vapnets historia
• Hermelinskakor
• Adressregister
• Historisk artikel
• Ingen kostnad för slips eller scarves
• Nils-Magnus på adelsmöte
• Brevstampen på bokhandeln Ljunggrens pappershandel, Köpmannagatan 3, Box 2132,
103 14 STHLM, tel 08-676 03 83, fax 08-10 33 77
• Sigill, stämplar, duktiga gulssmeder mm efterlyses.

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

5. Dataregistret
Johan gav en praktisk demonstration av det nu nästan färdiga släktregistret, som lovar att bli
lätthanterligt och mycket användbart. Några revideringar ska göras innan vi tar registret i
bruk.
6. Sekreteriat, Personliga notiser
Jan skall i fortsättningen skicka protokoll på arkivbeständigt papper till stadsarkivet i
Eskilstuna.
Adolf på Thorsvi har avlidit efter en längre tids sjukdom. Johan och Erik deltog vid
begravningen.
Otto och Pia Gellhage har fått en son.
7. Släktarkivet
Styrelsen beslutar att Carola får delegation att fatta beslut på styrelsens vägnar om lån etc från
släktarkivet.
Carola ska följa upp aktiviteter från förra protokollet och kontakta riksarkivet för att
undersöka om deras databas kan vara till nytta för släktföreningen.
Det är särskilt intressant för släktföreningen att få fram innehållsförteckningar för olika arkiv.
Carola får i uppdrag att försöka ta reda på vilka gårdar, släktingar mm som har arkiv och helst
vad dessa innehåller. Ett bra sätt att inventera vad som finns bland släkten kan vara att skriva
en artikel i vårnumret av släktbladet.
8. Stipendier
Till vårterminen 1998 har vi fått in fyra ansökningar om stipendium. Styrelsen beviljar ur
Victor Hermelins Minnesfond 6 000 kr vardera till Olof, Rickard, Marcus, Ebba samt 3 000 kr
till Oscar.
9. Utgifta kvinnors barn
Cecilia berättar om att hon diskuterat detta på Björkvik. Johan undersöker med riddarhuset
om förutsättningarna för permutation. Vi diskuterar också medlemskap för barn till samboföräldrar. Johan kontaktar riddarhuset för att höra deras inställning.
10. Ungdomsmöte
Cecilia ordnar ett möte med Maximilian, Camilla, Carl och ev Ulf. Syftet är att några
ungdomar ska genomföra några evenemang som ökar kontakten mellan ungdomarna i
föreningen. Första steget blir att vidga kontaktnätet och ordna ett möte.
12. Övriga frågor
Magnus Stenbock lär har originalhandlingar från Erik Hermelins översättningar av persiska
dikter. Johan ska kontakta Ulla Hasselqvist för att ta reda på vad som finns på Herrborum och
förutsättningarna för ett eventuellt förvärv..
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Johan redogör för korrespondens med Nils-Magnus, Fredrik, Gunnar och Augusta.
Styrelsemedlemmarna uppmanas att leta efter tidningsklipp som är av intresse för föreningen.
5. Nästa möte.
Till nästa möte den 22 april kl 18.00 på TeamKonsult, Arenavägen 23 vid Globen hoppas vi
få en demonstration av Ottos släktforskningsregister.
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