Tomas minnesfond – Protokoll från årsmöte 2011-01-19
Deltagare: Styrelsen i föreningen: Sten-Göran Lindblad, Lars Olsson och Bertil Warell. Övriga: Hanne
Sterup-Hansen och Margaretha Warell.
1. Genomgång av utskickade handlingar
Lars redogjorde kortfattat för de handlingar som skickats ut inför årsmötet: Förslag till dagordning,
Protokoll från årsmötet 2010-02-11, Årsbesked för 2010 och Informations material från
fotoutställningen.

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 2012 kommer att vara
Sten-Göran Lindblad, Lars Olsson och Bertil Warell.

5. Genomgång av protokoll från årsmöte 2010-02-11
Vid mötet konstaterades att protokollet inte är utlagt på www.tomasolsson.com; senaste protokollet som
är utlagt är 2009-03-02. Lars ser till att hemsidan kompletteras. I övrigt gjordes inga noteringar
beträffande protokollet.

6. Fotoutställningen
Fotoutställningen på Abecita Konstmuseum i Borås öppnade 4 november 2010 och pågår till 30 januari
2011. Utställningen omfattar ett drygt 70-tal bilder om Tomas Olsson och Tormod Granheims
expeditioner. I utställningen finns också ett flertal bilder från Chamonix. Flertalet av bilderna är tagna av
Fredrik Schenholm. Utställningen har varit mycket uppskattad och välbesökt. Information om bilderna
som ingår i utställningen finns i BILAGA 1.
Utställningen har finansierats genom ekonomiska bidrag från företag och från Tomas familj. På mötet
beslöts att minnesfonden bidrar med 10.000 SEK till finansieringen av utställningen. I uppropet till den
svenska insamlingen fanns angivet att om inte alla insamlade medel användes till räddningsarbetet skulle
de kunna användas till ett minnesmärke.

7. Föreningens ändamål
Föreningens ändamål finns beskriven i § 5 i stadgarna. Vid mötet diskuterades om det finns något skäl
att ändra ändamålet.
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Det konstaterades då att under den tid då föreningen har varit verksam har det inte bedrivits något
systematiskt arbete för att försöka förebygga olyckor. Arbetet i föreningen har väsentligen bestått i att ta
kontakt med expeditioner – och anhöriga till medlemmarna i expeditionerna – när en olycka har inträffat.
Det konstaterades också att föreningen inte betalt ut några pengar i samband med de kontakter som tagits
enligt ovan. Trots det finns det ändå skäl att betona att målsättningen är att om pengar betalas ut så skall
de om möjligt återbetalas till föreningen.
Med ovanstående som bakgrund beslöts att § 5 i stadgarna ändras från:
Föreningens ändamål är att hjälpa skandinaver som råkar ut för olyckor i samband med skidåkning
och/eller klättring. Genom olika insatser skall föreningen också försöka att förebygga att olyckor inträffar.
I föreningens ändamål ingår även att på lämpligt sätt bistå anhöriga när en olycka har inträffat.
Medel från föreningen skall i första hand användas vid olyckor och i situationer där det finns begränsade
möjligheter att få hjälp genom befintliga räddningsorganisationer.
Till följande:
Föreningens ändamål är att hjälpa skandinaver som råkar ut för olyckor i samband med skidåkning
och/eller klättring.
I föreningens ändamål ingår även att på lämpligt sätt bistå anhöriga när en olycka har inträffat.
Medel från föreningen skall i första hand användas vid olyckor och i situationer där det finns begränsade
möjligheter att få hjälp genom befintliga räddningsorganisationer. Medel från föreningen skall i första ges
som lån som skall återbetalas.

8. Föreningens ekonomi
Vid mötet konstaterades att föreningen inte haft några utgifter under 2010. 2010-12-31 var den totala
behållningen 99.417 SEK. Alla transaktioner under 2010 finns sammanställda i BILAGA 2. Årsbesked
från SEB finns som BILAGA 3.

9. Föreningens stadgar
Vid mötet diskuterades innehållet i stadgarna och om det finns behov av att göra några ändringar utöver
det som framgår av punkten 7 ovan. Det konstaterades att det inte finns något sådant behov.
Vid mötet beslöts att uppdaterade stadgar läggs till protokollet som BILAGA 4.

10. Övriga frågor
Vid mötet diskuterades vad som händer med den norska fonden. Den information som meddelats tidigare
är att inga medel har betalts ut. Lars tar kontakt med NKF och informerar sig om förbundets planer för
den fortsatta verksamheten.

11. 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.
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12. Avslutning
Lars avslutade mötet och tackade för ett engagerat arbete inom styrelsen under det gångna året.

Protokollet upprättat av Lars Olsson
Borås 2011-03-12

……………………
Lars Olsson

Protokollet justerat av:

Göteborg 2011-

Jönköping 2011-

………………………..
Sten-Göran Lindblad

……………………
Bertil Warell
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