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      Hermelinska  släktföreningen 
 

 

 

Styrelseprotokoll (nr 13, 2016-2021) 

Tid:  den 22 mars 2021 

Plats:  Zoom-möte 

Närvarande:  Johan, Fredrik I:son, Fredrik, Jenny, Olof, Cornelia och Hanna Jessing  

 

 

1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes utan anmärkningar. 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll från mötet i mars godkändes, utan anmärkningar.  

3. Mellankommande beslut 

Sedan föregående möte har beslut tagits om förbättring av rapporter för hemsidan, anlitande av 

Numberskills. Total kostnad 12 000 kr. 

 

I övrigt inget att notera. 

4. Ekonomi 

Underlag för bedömningen av fondernas ekonomi hade inför mötet skickats ut av Olof den 21 

mars 2021. På mötet redogör Olof för fondernas utveckling.  

5. Stipendieansökningar 

Styrelsen har erhållit ansökan om stipendier per mars för 9 sökande, enligt information som 

laddats upp i styrelsens dropbox. Det noteras, att för en av de sökande, så avser prövningen 

höstterminen, då det noterats att ansökan för höstterminen kom bort.  

https://www.dropbox.com/s/cniuhqtleycnxy4/Stipendieans%C3%B6kningar%20from%20ht%20

2006.xlsx?dl=0) 

 

Styrelsen beslutar att dela ut stipendier till samtliga sökande och med 8 000 kr per person, allt 

enligt sammanställning i styrelsens dropbox. 

 

Johan informerar att utfallet av de nya ansökningsrutinerna har varit gott och det konstateras att 

de har tjänat sitt syfte. 
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6. Släktmöte 2022 

Styrelsen diskuterar bokningsläget inför ett släktmöte våren/sommaren 2022. Släktmötet 

planeras till den Släktmöte 3-5 juni 2022. Fredrik är ansvarig för att ta fram slutligt förslag på 

ställe. Det bestäms, att slutligt beslut i frågan tas per mejl inom den närmaste tiden.  

 

På förslag från Johan beslutar styrelsen att adjungera Ulf Hermelin från och med kommande 

styrelsemöte, eftersom han kommer att föreslås som ny styrelsemedlem från och med släktmötet 

2022.  

7. Nätverket 

Jenny går igenom relevanta datum för kommande Nätverket. Följande antecknas. Nästa nummer 

av Nätverket ska komma ut under december månad med presstopp den 1 november. Nätverket 

beräknas gå i tryck i slutet av november och kunna delas ut från första veckan av december och 

framåt.  

 

Styrelsen diskuterar innehållet i kommande nummer av Nätverket. 

8. Hemsidan 

Johan informerar om uppdateringar på hemsidan, varvid noteras att Erics sida och sidan om 

Gripenberg är uppdaterade. 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor att notera. 

10. Nästa möte 

Nästa möte planeras till den 11 oktober kl. 18.00, på Dalarnas hus. Mötet förklaras därmed 

avslutat. Tack! 

 

  Vid protokollet  Justeras 

  

Hanna Jessing   Johan Hermelin     


