Tomas minnesfond – Protokoll från årsmöte 2010-02-11
Deltagare: Styrelsen i föreningen: Sten-Göran Lindblad, Lars Olsson och Bertil Warell. Övriga: Hanne
Sterup-Hansen och Stefan Olsson
1. Genomgång av utskickade handlingar
Lars redogjorde kortfattat för de handlingar (Förslag till dagordning, Protokoll från 2009-12-01 och
Årsbesked för 2009) som skickats ut inför årsmötet.

2. Fastställande av dagordning
Förslaget enligt ovan fastställdes.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Lars valdes till ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av styrelse för föreningen
Styrelsen omvaldes vilket innebär att styrelsen för föreningen fram till årsmötet 2011 kommer att vara
Sten-Göran Lindblad, Lars Olsson och Bertil Warell.

5. Genomgång av protokoll från telefonmöte 2009-12-01 och 06
Vid mötet konstaterades att protokollet är justerat och utlagt på www.tomasolsson.com. Protokollet
kommer att översändas till Norska (NKF) och Svenska Klätterförbundet (SKF). I övrigt gjordes inga
noteringar beträffande protokollet.

6. Föreningens ändamål
Föreningens ändamål finns beskriven i § 5 i stadgarna. Vid mötet diskuterades om det finns något skäl
att ändra ändamålet men alla var överens om att det är bra som det är. Det centrala är det finns pengar att
tillgå om det skulle inträffa en olycka. Det är också viktigt att styrelsen håller sig informerad om vad
som händer och informerar om att fonden finns.
Information om den norska fonden finns på NKF:s hemsida. Däremot finns det ingen information om
den svenska fonden – och inte heller om den norska fonden - på SKF:s hemsida. Lars kontaktar SKF och
undersöker om information om fonderna kan föras in.

7. Föreningens ekonomi
Vid mötet konstaterades att föreningen inte haft några utgifter under 2009. 2009-12-31 var den totala
behållningen 98 819 SEK. Alla transaktioner under 2009 finns sammanställda i BILAGA 1. Årsbesked
från SEB finns som BILAGA 2.
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8. Föreningens stadgar
Vid mötet diskuterades innehållet i stadgarna1 och om det finns behov av att göra några ändringar. Det
konstaterades att det inte finns något skäl att göra några ändringar nu. Det viktiga är att det finns en
beredskap och möjlighet att hjälpa till om en olycka inträffar.
Efter olyckan med Tomas Olsson har det inträffat ett antal olyckor där hjälpinsatser på olika sätt har
diskuterats. Hjälpinsatser har hittills inte resulterat i att några pengar betalats ut. De aktuella olyckorna
finns sammanställda i BILAGA 3.
Vid mötet beslöts att arbetet fortsätter som tidigare.

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades vid mötet

10. Nästa möte
Ingen tidpunkt bestämdes för ett nästa möte utan Lars kallar till möte vid behov. Den klara målsättningen
är att ha ett möte i Borås under sommaren.

Protokollet upprättat av Lars Olsson
Borås 2010-02-21

……………………
Lars Olsson

Protokollet justerat av:

Göteborg 2010-

Jönköping 2010-

………………………..
Sten-Göran Lindblad

……………………
Bertil Warell
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Nu gällande stadgar finns som bilaga till protokollet från årsmötet 2008-02-12.
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