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1. Information om hemsidan i nätverket.
Otto och Johan uppdras att skriva i nästa nummer av Nätverket om hemsidan. Vi ska
förklara
• Syftet med hemsidan,
• tekniken med password,
• att man kan avsäga sig information om sig själv
• när hemsidan startar.
2. Insamling av information
Vi inser att det är svårt att samla in information i ett bestämt syfte. Det kan begränsa
urvalet och medlemmarnas engagemang. Det är bättre att be medlemmarna ge den
information som de har och som de anser har intresse för släkten. Utifrån det material
som då kommer in får vi systematisera och sprida informationen.
Vi konstaterar att Österby- och Åsbygrenen bör prioriteras eftersom vi just nu har minst
information från dessa grenar. Johan uppdras att skriva till personer som kan bidra med
information och foton.
En viktig komponent i hemsidan är släktens historia. Otto har gjort ett utkast och Fredrik
åtar sig att komplettera.
Johan informerar Riddarhuset om vår hemsida och ber dom göra en länk.
Vi diskuterar huruvida styrelseprotokoll ska ingå i hemsidan men fastnar för att det mer
är resultatet av styrelsens arbete som på olika sätt ska synas i hemsidan, än själva
protokollet.

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 e-mail erik.hermelin@swipnet.se
Sekreterare: Jan Hermelin, Blecktornsstigen 6, 116 66 Stockholm, tel 08-644 36 38 e-mail jan.hermelin@swipnet .se
Föreningens postgiro: 151816-6

3. Programfrågor
Otto föreslår att vi läggen in ett program där vi kan avläsa användningen av hemsidan och
eventuellt ett räkneverk på flera av sidorna. Otto konstruerar en slinga där lösenord
tilldelas vid första besöket på hemsidan.
För att kunna läsa informationen som vi samlar upp Otto skickar Acrobat Writer till
Johan och Fredrik, och Johan skickar MS-Publisher till Otto.
Hemsidan ska ligga på ett Web-hotel som kostar 150-200 kr per månad. Johan berättar att
han kommer att dra in en fast lina i sin bostad, att han har en server som står på dygnet
runt samt att äger rättigheten till domänadressen Hermelin.net. Sammanfattningsvis
innebär det att Nytorpsvägen 30 kan vara en lämplig plats för ett web-hotell.
4. Genealogiska programmet
Vi diskuterar hur det genealogiska programmet ska användas. Ett sätt kan vara att
medlemmarna hämtar hem en version av programmet speciellt anpassad för
släktföreningen. I det programmet kan medlemmarna inte spara nya personer, endast titta
på den information som är inlagd i basen.
Om medlemmarna vill kunna lägga in egna personer får de köpa programmet Visana av
Staffan Lindström. Ett problem som då uppstår är hur medlemmarna integrerar
släktföreningens databas med en egen databas. Otto tar upp frågan med Staffan
5. Kompletteringar på hemsidan
I hemsidan ska det ligga en tydlig funktion där medlemmarna ges möjlighet att uppdatera
adresser, telefonnummer, e-mail etc. Johan kompletterar texten om de regler som gäller
för att söka stipendium.
6. Tidplan
13 mars
Styrelsen beslut om finansiering av hemsidan, både investering och drift
Klart till den 15 maj
Information till Nätverket
Klart till den 30 juni
Insamling av fakta
• Foton på personer, levande och döda
• Information och foton om fler gårdar
• Foton från gamla släktmöten
• Protokoll från gamla släktmöten
Klart till den 15 augusti
• Testkörning av hemsidan
• Komplettera med senaste nytt
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7. Nästa möte
Till nästa möte den 11 april ska vi bl.a. bestämma vad som ska ingå i den öppna delen
Vid protokollet

Johan Hermelin
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