
Tomas minnesfond - Protokoll frin telefonml6te 2009-12-01 och 2009-12-06

Deltagare: Sten-G0ran Lindblad, Lars Olsson och Bertil Warell.

1. Protokollet frfln irsmdtet 2009-03-02

Inga synpunkter noterade.

2. Fiireningens ekonorni

F6reningen har inte haft nigra utgifter under iret. Behillningen har 6kat genom riinteinkomster. Detaljer
betriiffande ekonomin kommer att redovisas vid det kommande ersmdtet.

3. Verksamhet inom ftireningen

Efter arsmdtet 2009-03-02 har fiireningen varit engagerad i samband med evakueringen av en norrman frin
Mt Everest. Lars hade ett antal kontakter med expeditionens presseketerare och informerade om vilka
mdjligheter den svenska och norska hade att hjiilpa till.
Resultatet blev en Overenskommelse att den svenska fondens banlkonton skulle anviindas om det startades
en insamling i Norge och vidare fattade styrelsen f6r Norska kl?itterftirbundet (NK-F) beslut om att
tillgangarna i den norska fonden skulle stiillas till ftirfogande fiir evakueringsarbetet.
Evakueringen av norrmalnen gick dock mycket biittre och snabbare iin vad som kunde {tirutses; bland annat
kunde reguljZirt flyg anviindas ltir transporten till Norge. Detta giorde att det inte startades nAgon ny
insamling och att inga medel frin den norska fonden togs i anspriik.

Den norska fonden. Lars har varit i kontakl med generalsekreteraren ftir NKF. Hon har meddelat - 2009-11-
04 - att inga medel frin den norska fonden har tagits i ansprik - vars sig vid evakueringsarbetet ovan eller
tidigare - och att det finns en behallning pn 58.754 NOK. Information om den norska fonden finns pfl NKF:s
hemsida - *rrw.klatring.no.

4. Niista miite

Enligt stadgama skall irsmdte hillas ftire ftirsta mars. Lars skickar ut kallelse och ftirslag till dagordning.

6. Avslutning

Lars tackade medlemmarna i styrelsen och avslutade mtitet. Protokollet kommer att sahdas till Svenska och
Norska Kliitterfiirbundet. Protokollet kommer ocksi att lliggas ut pi Tomas hemsida -
rlrvw.tomasolsson.com.
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