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1. Genomgång av förra protokollet
Protokollet från den 9 mars läses igenom och läggs till handlingarna.
2. Fondernas utveckling
Erik och Olof redovisar att släktföreningen och ESR ungefär följer börsens index, medan
VHM ligger 7-8 % under. Vi diskuterar att minska andelen Norrporten mot annat
högavkastande bolag. Detaljerad redovisning bifogas protokollet.
3. Släktbladet
Mauritz visar ett utkast till nästa släktblad. Vi enas om att texter ska ha utformningen som
tidningsartiklar, inte som brev. Otto överlämnar sin artikel kring CD-programmet.
Manusstopp för nästa nummer är i slutet av oktober. Styrelsen betonar vikten av att ha med en
historisk artikel i varje nummer för vilket Carola känner ett extra stort ansvar.
4. Dataregistret
Utvecklingsarbetet är klart, och registret är installerat hos flera styrelsemedlemmar. De övriga
kommer att få inom kort.
5. Sekretariatet
Jan rapporterade att föreningen nu köpt arkivbeständigt papper. Varje protokoll kommer i
fortsättningen att skrivas ut i 1 ex på arkivbeständigt papper och skickas till Eskilstuna
stadsarkiv ca 1 gång per år. Tidigare protokoll som finns på data hanteras på samma sätt.
6. Personliga notiser
Inget nytt sedan förra mötet.
7. Släktarkivet
Carola redovisar en leveransförteckning över alla depositioner till Hermelinska arkiven som
gjorts sedan 1967. Förteckningen bifogas protokollet.
Carola redovisar också ett förslag till depositionsavtal mellan Eskilstuna stadsarkiv och
släktföreningen. Styrelsen beslutar att godkänna avtalet. Avtalet bifogas protokollet.
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Eskilstuna stadsarkiv har lämnat ett förslag till hur släktarkivet ska göras tillgängligare för
släktföreningen. Projektförslag bifogas protokollet. Styrelsen beslutar att avsätta högst
120 000 kr till projektet och uppdra åt ordföranden och Carola att förhandla fram en
överenskommelse med Stadsarkivet.
Sekreteraren får i uppdrag att upprätta en pärm med tidningsklipp och släktmedlemmar som
sedan kan skickas runt i styrelsen.
8. Stipendier och understöd
Carl (Fallsberg) har ansökt om stipendium för våren 1998. Styrelsen beviljar honom 6000 kr
ur Viktor Hermelins Minne.
9. Inkommande och utgående skrivelser
Johan rapporterar om korrespondens med Nils-Magnus kring 1998 års adelsmöte.
10. Ungdomsmöte
Cecilia har ett första planeringsmöte med Camilla, Maximilian och Carl nära förestående.
11. Övriga frågor
Ottos demonstration av släktforskningsprogrammet drabbades av tekniska problem och fick
göras muntligt. Ett mycket stort arbete är redan nedlagt, och mer blir det när Ottos nästa
upprop gjort verkan.
Styrelsen beslutar att överlämna 10 000 kr till Otto som tack för utfört arbete och uppmuntran
för fortsatta insatser med forskningsprogrammet.
12. Nästa möte
Nästa möte är preliminärt bokat till måndag 5 oktober kl 18 i Kungstornet.
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