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 Styrelseprotokoll 

 
Tid: 29 november 
Plats:  Nobelbiblioteket 
Närvarande:   Johan, Erik, Mauritz, Carola, Cecilia, Olof, Jan, Otto, Anne Wolff,  
 Fredrik och Lena Andersson. 
 
 
1. Släktarkivet.  
Mötet inleds med att var och en, i den för dagen utökade skaran, presenterar sig och sin ev 
funktion i styrelsen. 
 
Lena Andersson, föreningsarkivarie i Sörmland, har på uppdrag av styrelsen gjort en 
förteckning över innehållet i släktarkivet i Eskilstuna. I samband med detta har Lena 
katalogiserat Britas (f. 1877 på Thorsvi) efterlämnade brevsamling. Lena berättar med 
förtjusning om arbetet med vårt arkiv i allmänhet och om Brita i synnerhet. En skriven 
redogörelse lämnas ut under sammanträdet. 
 
2. Släktregistret. 
Otto demonstrerar ett förslag till hemsida för släktföreningen. Styrelsen imponeras av visningen 
och framför sin varma uppskattning till Otto. Styrelsen beslutar att bilda en arbetsgrupp 
bestående av Johan, Fredrik och Otto med uppdrag att ta fram förslag till inriktning och 
ekonomi för en hemsida till nästa styrelsemöte.  
 
3. Föregående protokoll. 
Protokollet gås igenom. Erik informerar att Carolina och Richard inte studerar under hösten 
samt att Märta inkommit med studieintyg och har därmed enligt protokoll 991011 §3 beviljats 
stipendium för ht -99. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 
4. Släktbladet. 
Mauritz och Cecilias visar upp ett välmatat nummer av Hermelinska Nätverket. Bland 
innehållet kan nämnas Lena Anderssons glimtar ur släktarkivet, några julminnen ur Josephs 
Släktsägner och en riksdagsmotion om adelns avskaffande. Dessutom finns de stående 
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rubrikerna. Varje styrelseledamot får i uppdrag att korrekturläsa manuset och meddelar sina 
iakttagelser till Mauritz inom en vecka.  
 
5. Personliga notiser. 
Gunnars mångåriga livsledsagarinna Britt-Marie Mürdahl har avlidit i den 28 februari 1999 
 
6. Ev medlemskap för utgifta kvinnors barn. 
Jan rapporterade att släkten Uggla har regler som även ger utgifta kvinnors barn tillgång till 
stipendier. Johan har hört med riddarhuset där Otto von Schwerin meddelat att varje släkt är fri 
att införa vilka regler den vill, men att en riktlinje kan vara att följa adelskalenderns principer. 
Omröstning visar att alla styrelsemedlemmar utom Johan förordar medlemskap för utgifta 
kvinnors barn. Frågan bordläggs till dess att den i protokoll 990526 §2 bildade arbetsgruppen 
(Johan, Erik, Olof) har avgett rapport. 
 
7. Nästa möte. 
Nästa styrelsemöte blir den 13 mars hemma hos Cilla. 
 
 
Vid protokollet          Justeras 

Jan Hermelin    Johan Hermelin 
sekreterare     ordförande 
 


