
 1 

Tomas minnesfond – Protokoll från årsmöte 2013-02-28  
 

Deltagare: Styrelsen i föreningen: Sten-Göran Lindblad, Lars Olsson och Bertil Warell. Övriga: Anna Lund, 

Hanne Sterup-Hansen och Margareta Warell 

 

1. Genomgång av utskickade handlingar 

 

Lars redogjorde kortfattat för de handlingar som skickats ut inför årsmötet: Förslag till dagordning, 

Protokoll från årsmötet 2012-03-27, Årsbesked för 2012 och Transaktioner 2012 SEB konto.   

 

 

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 2014 kommer att vara 

Sten-Göran Lindblad, Lars Olsson och Bertil Warell.  

 

 

5. Genomgång av protokoll från årsmöte 2012-03-27  

 

Protokollet gicks igenom utan några noteringar.   

 

 

6. Ny fotoutställning 

 

Vid sammanträdet diskuterades olika möjligheter att använda bilderna från Tomas minnesutställning vid 

Abecita Fotomuseum. Bland annat diskuterades att anordna en liknande utställning på någon annan plats 

eller att få några bilder mera permanent utställda i Borås. Det beslutades att det sistnämnda alternativet 

prioriteras och att Lars fortsätter arbetet med att hitta något lämpligt alternativ. Innan något beslut tas i 

frågan samråder Lars med övriga i styrelsen.  

Bilderna från utställningen finns nu förvarade i ett förråd som familjen disponerar.  

 

 

7. Föreningens ändamål 

 

Sedan förra årsmötet har föreningens resurser ej tagits i anspråk. Styrelsens intryck är att det under 

senare år har inträffat färre olyckor än vad det gjorde åren efter olyckan med Tomas. Vid mötet 

konstaterades att ju längre tiden går så kommer föreningen att ha mera begränsade möjligheter att hjälpa 

till i samband med olyckor. Med detta som bakgrund beslöts att det på sikt finns skäl att överväga om 

föreningens ändamål behöver omformuleras. Frågan diskuteras vidare inom styrelsen.  

Tills vidare forsätter arbetet inom föreningen som tidigare.  

Det beslutades också att Lars kontaktar den norska fonden och frågar vilka planer som där finns för den 

fortsatta verksamheten.  
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8. Föreningens ekonomi  

 

Vid mötet konstaterades att föreningen inte haft några utgifter under 2012. 2012-12-31 var den totala 

behållningen 91.540 SEK. Alla transaktioner under 2012 finns sammanställda i BILAGA 1. Årsbesked 

från SEB finns som BILAGA 2. 

 

 

9. Övriga frågor 

 

Lars informerade om att Abecita nu har en jubileumsutställning och att där finns tre bilder från 

minnesutställningen. Minnesutställningen pågår till 30 juni 2013.     

 

Tormod Granheim har uppmärksammat styrelsen på att Svenska Klätterförbundet använder en bild tagen 

av Fredrik Schenholm på klubbens medlemskort för 2013. Lars kontaktar Fredrik för att säkerställa att en 

överenskommelse har träffats om att bilden kan användas.  

 

Tomas hemsida; www.tomasolsson.com. Arbete pågår med uppdatering av sidan. Vid mötet beslöts att 

Lars fortlöpande informerar övriga i styrelsen om uppdateringsarbetet.  

 

 

10. Nästa möte 

 

Ingen tidpunkt bestämdes för ett nästa möte. Lars håller övriga i styrelsen informerade om vad som 

händer.    

 

 

11. Avslutning 

 

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

 

 

 

Protokollet upprättat av Lars Olsson 

 

Borås 2013-03-07  

 

 

 

…………………… 

Lars Olsson 

 

 

Protokollet justerat av:  

 

 

 

Göteborg 2013-      Jönköping 2013- 

 

 

………………………..     …………………… 

Sten-Göran Lindblad       Bertil Warell 


