
Protokoll från Hermelinska släktföreningens släktmöte på Villa Aske 
den 4 juni 2022  
 

1. Mötets öppnande 
Huvudmannens son Fredrik håller ett kort tal och hälsar alla välkomna och förklarar 2022 års 
släktmöte öppnat. 

Fredrik lämnar över till Johan som inleder släktmötet genom att kalla upp hela styrelsen bestående 
av Cornelia, Fredrik I:son, Fredrik Noor, Hanna Jessing, Jenny och Olof på podiet.  

Styrelsen läser upp namnen på de släktingar som lämnat oss för alltid sedan förra årsmötet och 
därefter läses namnen på ingifta och födda släktingar efter senaste släktmötet upp.  

2. Val av ordförande och protokollförare 
Till ordförande för släktmötet valdes Johan. Till protokollförare valdes Hanna Jessing. 

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
Årsmötet godkänner årsmötets stadgeenliga utlysande. 

4. Val av justeringsmän 
Cecilia och Jan väljes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

5. Röstlängd och fullmakter 
Alla deltagare har fått tillgång till röstlängden genom deltagarlistan som finns i programbladet. 
Röstberättigad är den medlem i släktföreningen som har betalat sin medlemsavgift under de senaste 
fem åren. Det har inte lämnats in några fullmakter.  

Årsmötet godkänner röstlängden.  

6. Styrelsens sexårsberättelse  
Alla deltagare har fått tillgång till verksamhetsberättelsen som finns i programbladet. Styrelsens 
ledamöter presenterar verksamhetsberättelsen med stöd av ett bildspel.  

Särskilt omnämnes  

• att styrelsen höjt kraven på utdelning av stipendier så till vida att ett visst 
engagemang/intresse/kunskap om släkten förväntas från stipendiatens sida 

• att styrelsen upphört att uppmärksamma medlemmars begravningar samt att skicka 
uppvaktningar till medlemmar som fyller jämnt  

• att medlem som inte betalt medlemsavgift under tre år i följd registreras som passiv 
medlem.  

7. Revisionsberättelse 
Revisorer för perioden 2016 - 2022 har varit Göran Nilsson och Olof (Roberts gren, Lars kvist). Olof 
föredrar revisionsberättelse för föreningen och föreningens fonder för åren 2016 - 2022.  

Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för åren 2016 - 2022, samt 
att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för samma period. 

  



8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Ulf yrkar på att släktmötet ska bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.  

Släktmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för åren 2016 - 2022 samt att årsmötet 
beviljar styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för samma period. 

9. Beslut om årsavgiftens storlek 
Årsavgiften för kommande period 2022 - 2026 bestäms till 100 kr. 

10. Val av ledamöter 
Valberedningen för perioden 2016 - 2022 har bestått av Dag och Jan. Dag föredrar valberedningens 
förslag. 

a. Ordförande 
Till ordförande föreslår valberedningen Johan. Släktmötet väljer Johan till ordförande för perioden 
2022 - 2026. 

b. Ytterligare sex ledamöter 
Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Cornelia, Fredrik I:son, Hanna Jessing, Jenny 
och Olof samt nyval av Ulf. Släktmötet väljer Cornelia, Fredrik I:son, Hanna Jessing, Jenny, Olof och 
Ulf till styrelseledamöter för perioden 2022 - 2026.  

c. Två revisorer 
Till revisorer föreslår valberedningen omval av Göran Nilsson och Olof. Släktmötet väljer Göran 
Nilsson och Olof till revisorer för perioden 2022 - 2026. 

d. Två revisorssuppleanter 
Till revisorssuppleant föreslår valberedningen omval av Cecilia och Mauritz. Släktmötet väljer Cecilia 
och Mauritz till revisorssuppleanter för perioden 2022 - 2026. 

e. Valberedning 
Till valberedning föreslås omval av Jan samt nyval av Otto med Otto som sammankallande. 
Släktmötet väljer Otto (sammankallande) och Jan till valberedning för 2022 - 2026. 

11. Ärenden väckta vid mötet 
Inga ärenden väcks under mötet 

12. Mötet avslutas 
Årsmötet avslutas. 

 
Villa Aske den 4 juni 2022  

Vid protokollet: 

__________________ 
Hanna Jessing    

Protokollet justeras:  
 

……………………………  ------------------------- ----------------------------- 
Johan Hermelin, ordförande  Cecilia Hermelin Jan Hermelin  
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