Hermelinska

släktföreningen

Styrelseprotokoll
Tid:
1 juni 2006
Plats:
Hos Erik
Närvarande: Johan, Erik, Mauritz, Jan, Fredrik och Cilla (per telefon)

1.

Föregående protokoll

Protokollet föredras av Johan och läggs till handlingarna med rättelsen att stipendiebeloppet
i punkt 7 skall vara 8 000 kr.

2.

Släktmötet 2006

Vid genomgång av programmet tillkom utöver vad som är listat i ”Förberedelser inför
släktmötet 2006” följande uppgifter.
Johan
• Tar frem hedersmedlemsbevis.
• Digitaliseras Andreas bilder
• Distribuerar namnlistor till museerna
• Ber Dag föreslå Fredrik som protokollförare vis mötet
• Informera Hans Helander om att han har värdinnan till bordet
• Tar med sig tavlor till värdparet
Erik
• Ordnar rum åt Andrea på fredagen
• Tar med sina överexemplar av Nätverket.
Cilla
• Informerar Hennickehammar om att vi vill ha påfyllning både av välkomstdrink och
vinet till maten
• Väljer vin från den lista som Hennickehammar ska skicka
• Ber journalisten komma c:a kl 15.00 (ändrat efter mötet p g a ändringar i programmet)
Fredrik
• Skjutsar Andrea fredag eftermiddag
Olof
• Ber Carl läsa texten i högmässan
Jan
• Tar med kläderna till klädvisningen

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.com
Föreningens postgiro: 151816-6

I övrigt gör vi bl a dessa noteringar
• Hedersmedlemmarnas resor bekostas av föreningen
• Hans Helander och Tore Wretö svarar för anförandet om Hecatompolis
• Vi bryr oss inte om bordsvärdar i år
• Ingegerd läser sin dikt om Olof före desserten
• Cilla tror att musikerna har riggat före middagen, vi hoppas kunna ordna vickningen
utan personal,
• Vi tror att det räcker att servera frukost från kl 08.00
• Vill vi utöka eller ändra i programmet så kan vi sätta upp förstorade program i
receptionen

3.

Ekonomisk redovisning

Erik berättar att vår ekonomi tros den senaste tidens turbulens gått upp med ca 15 % sedan
årsskiftet.
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