Tomas minnesfond – Protokoll från årsmöte 2015-05-18
Deltagare: Den tidigare styrelsen: Sten-Göran Lindblad, Lars Olsson och Bertil Warell. Övriga: Stefan
Olsson och Hanne Sterup-Hansen
1. Mötets öppnande
Lars öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Lars valdes till ordförande och sekreterare.
3. Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes. Dagordningen bifogas, se BILAGA 1.
4. Genomgång av utskickade handlingar
Inför mötet hade Lars skickat ut ett drygt 10 tal handlingar som underlag för mötet. Det
bestämdes att handlingarna skulle gås igenom under de olika punkterna på dagordningen
och att de handlingar som bedöms som relevanta bifogas protokollet som bilagor.
5. Genomgång av föregående protokoll
Senaste årsmöte var 2013-02-28. Under 2014 hölls inget årsmöte, däremot hölls ett extra
styrelsemöte 2014-09-30. Prokollen från de båda mötena gicks igenom utan några
kommentarer.
6. Val av styrelse för föreningen för 2015
Omval av Lars som ordförande och Sten-Göran som ledamot. Nyval av Stefan som ledamot.
Bertil avgår som ledamot men han lovar att han hjälper den nya styrelsen i föreningens
fortsatta arbete med kontakter i Nepal vid eventuellt ytterligare stöd från minnesfonden till
människor i landet.
7. Fotoutställningen våren 2014
En fotoutställning genomfördes vid Kulturhuset i Borås. Mera information om utställningen i
pressmeddelande från Borås Kommun, se BILAGA 2.
8. Utdelning av pengar till sherpasfamiljer 2014-2015
På våren 2014 inträffade ett antal allvarliga olyckor på Everest vilket resulterade i att bland
annat 16 sherpas omkom. Vid ett extra styrelsemöte 2014-09-30 beslutades att
minnesfonden skulle hjälpa de drabbade familjerna. Protokollet från mötet bifogas som
bilaga, se BILAGA 3. Till dags dato har Raju överlämnat pengar till 14 familjer. Se
sammanställning, BILAGA 4. Raju fortsätter sitt arbete med att få kontakt med de två
återstående familjerna.
9. Den nya insamlingen
Efter jordbävningen i Nepal i slutet av april 2015 startade Andreas Swahn (han som startade
den svenska insamlingen 2006) en ny insamling. ”Upprop” till insamlingen finns på
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http://www.tomasminnesfond.se/ och http://www.tomasmemorialfund.com/. Inbetalning
till den nya insamlingen görs antingen direkt till minnesfondens bankgiro/bankkonto eller via
PayPal. Vid årsmötet konstaterades att de belopp och namn på personer som bidraget till
insamlingen som finns på hemsidorna ovan inte stämmer helt med det som finns redovisat
på minnesfondens bankkonto. Vid årsmötet beslöt att Lars får i uppdrag att reda ut så att det
finns en klar och entydig redovisning av vilka som bidragit till insamlingen.
10. Överföring av pengar från Norge till minnesfonden
Parallellt med den svenska insamlingen 2006 startades en ”motsvarande” insamling i Norge.
De insamlade pengarna har förvaltats av Norska Klätterförbundet (NKF). Under våren 2015
har diskuterats att de norska pengarna skulle föras över till den svenska minnesfonden.
Pengarna har nu förts över och ett avtal har träffats med NKF om hur pengarna kan
användas. Avtal, se BILAGA 5.
11. Föreningens ekonomi
2014-12-31 var behållningen på minnesfondens bankkonto 31 645kr. Transaktionerna finns
sammanställda, se BILAGA 6. Årbesked för 2013 och 2014, se BILAGA 7 respektive 8.
Sammanställningen omfattar tiden 2012-12-31 till 2014-12-31 eftersom föreningen inte hade
något årsmöte 2014.
Som framgår av kommentarerna i sammanställningen skall avräkning göras mot de verkliga
överföringarna som gjordes till Raju. Avräkningen gör att den verkliga behållningen är ca
3 000kr lägre än vad som redovisas ovan. Detaljer beträffande avräkningen kommer att
redovisas vid nästa styrelsemöte.

12. Föreningens stadgar
Eftersom förutsättningarna har ändrats för minnesfonden, bland annat genom överföringen
från Norge och den nya svenska insamlingen behöver stadgarna revideras. Vid årsmötet
beslöts att alla i styrelsen ”tänker till” och att Lars tar fram ett första förslag och skickar ut till
övriga i styrelsen.
13. Övriga frågor
 Avtackning av avgående styrelseledamot
Vid årsmötet avgick Bertil som styrelseledamot. Bertil har varit till mycket stor hjälp;
framförallt med arbetet att hitta en lämplig organisatorisk form när föreningen startades
och vid utdelning av pengar till de nepalesiska familjerna. Lars tackade Bertil för ett
mycket förtjänstfullt arbete.
 Minnesmärke efter Tomas
Efter artikeln i Xtra Borås 2015-02-25 om utdelning av pengar till sherpasfamiljerna har
frågan om minnesmärke fått ny aktualitet. Det är dock för dagen inte klart vad det
kommer att resultera i. Lars återkommer med mera information längre fram.
 Föreningens administration mm
Lars har gått igenom alla protokoll och kontrollerat underskrifter, bilagor m.m. så att det
finns en komplett dokumentation över föreningens verksamhet.
För att lättare kunna hantera inbetalningar m.m. har ett bankgiro upprättats.
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Lars har också tillgång till bankkontot via internet.
Vid mötet diskuterades om det skulle vara lämpligt att föreningen ansökte om ett så
kallat 90 konto. För- och nackdelar finns sammanställda i ett PM, se BILAGA 9. Årsmötet
kom fram till att nackdelarna, åtminstone för närvarande, överväger varför det beslöts
att föreningen inte ansöker om 90 konto.
14. Nästa möte
Lars informerar fortlöpande de övriga i styrelsen via mail. Vid behov kallar Lars till möte.
15. Mötets avslutning
Lars avslutade mötet och tackade alla för ett engagerat deltagande.

Protokollet upprättat av Lars Olsson
Borås 2015-06-03

…………….. ………………
Lars Olsson
Protokollet justerat av:
Borås 2015-06-

Göteborg 2015-06-

…………… ………………
Stefan Olsson

………. …………………
Sten-Göran Lindblad
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