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Tomas minnesfond – Protokoll från årsmöte 2012-03-27  
 

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 som skickats ut inför årsmötet: Förslag till dagordning, 

Protokoll från årsmötet 2011-01-19, Årsbesked för 2011 och Transaktioner 2011 SEB konton.   

 

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 2013 kommer att vara 

Sten-Göran Lindblad, Lars Olsson och Bertil Warell.  

 

5. Genomgång av protokoll från årsmöte 2011-01-19  

 

Vid mötet konstaterades att protokollet inte är utlagt på www.tomasolsson.com. Lars ser till att hemsidan 

kompletteras. I övrigt gjordes inga noteringar beträffande protokollet.   

 

6. Fotoutställningen 

 

Fotoutställningen på Abecita i Borås om Tomas och Tormods expeditioner avslutades 2011-01-30. Den 

blev Abecitas mest besökta utställning hittills. Bilderna från utställningen finns nu förvarade i ett förråd 

som familjen disponerar.  

Vid sammanträdet diskuterades olika möjligheter att använda bilderna. Bland annat diskuterades 

möjligheterna att anordna en liknande utställning som den på Abecita på någon annan plats eller att 

försöka få några av bilderna mera permanent utställda på någon central plats i Borås. Det beslutades att 

det sistnämnda alternativet prioriteras och att Lars försöker att ta fram några förslag.  

 

7. Föreningens ändamål 

 

Föreningens ändamål finns beskriven i § 5 i stadgarna. Där anges att det primära ändamålet med 

föreningen är att hjälpa skandinaver som råkar ut för olyckor. I uppropet till den svenska insamlingen 

fanns angivet att om inte alla insamlade medel användes till räddningsarbetet skulle de kunna användas 

till ett minnesmärke. Detta förhållande diskuterades även vid det förra årsmötet; se vidare punkten 6 i 

protokoll 2011-01-19. Med ovanstående som bakgrund beslutades det att § 5 i stadgarna ändras genom 

följande tillägg:  

 

Om alla tillgångar i föreningen inte tas i anspråk, eller förväntas komma att tas i anspråk, för arbete i 

samband med olyckor skall medel kunna användas för utställningar och/eller för att upprätta någon form 

av minnesmärke efter Tomas. Anm: I det här sammanhanget anses Tomas hemsida som ett 

minnesmärke.  

 

 

http://www.tomasolsson.com/
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8. Föreningens ekonomi  

 

Vid mötet konstaterades att föreningen inte haft några utgifter under 2011. 2011-12-31 var den totala 

behållningen 90.711 SEK. Alla transaktioner under 2011 finns sammanställda i BILAGA 1. Årsbesked 

från SEB finns som BILAGA 2. 

 

9. Övriga frågor 

 

Den norska fonden. Generalsekreteraren i det norska klätterförbundet, Kari Vanebo, har meddelat att de 

inte varit engagerade i något räddningsarbete och att inga medel har betalats ut. De har inga planer på att 

förändra inriktningen av fonden utan avser att fortsätta som förut.  

Vid sammanträdet beslutades att Lars översänder protokoll från årsmötet.  

 

Tomas hemsida; www.tomasolsson.com. Stefan informerade om att det numera är han som ansvarar för 

hemsidan och att arbete pågår med uppdatering av sidan. Vid sammanträdet beslöts att Lars fortlöpande 

informerar övriga i styrelsen om uppdateringsarbetet.  

 

10. Nästa möte 

 

Ingen tidpunkt bestämdes för ett nästa möte. Bertil undersöker om det går att arrangera ett möte i 

Jönköping under sommaren.   

 

11. Avslutning 

 

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

 

 

 

Protokollet upprättat av Lars Olsson 

 

Borås 2012-03-29  

 

 

 

…………………… 

Lars Olsson 

 

 

Protokollet justerat av:  

 

 

 

Jönköping 2012-06-10     Jönköping 2012-06-10 

 

 

 

………………………..     …………………… 

Sten-Göran Lindblad       Bertil Warell 


