Protokoll vid styrelsemötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté
den 26 november 2014.
Plats och tid: Idre Polis/Tullstation kl. 18:00
Närvarande: Arne Näsvall, Lars Westblad, Lena Nilsson, Jonas Gardsiö, Hans Rustad, SvenErik Halvarsson och Per-Agne Ericsson

Mötets öppnande
Lena öppnade mötet och hälsade välkommen till detsamma.
1: Genomgång av förra mötets protokoll
Protokollet föredrogs av Lena med följande större ändringar/rättningar:
Punkt 5: Utbildningen YH Fjäll och Äventyr läggs inte ner och därför kan skolutbildningen
fortsätta som vanligt och fortsätta utvecklas.
Punkt 6: Beslutet om lås på nödlådorna revs upp, kompletta påsar för påfyllning av dessa
finns att hämta på polisstationen.
Punkt 3 och 7: Veronica heter Veronica och inte Victoria.
2: Inför årsmötet
Bengt Sivertsson och Anders Nilsson har aviserat att de slutar i kommittén, förslag på
ersättare lämnades till valberedningen för vidare åtgärd. Årsmötet äger rum den 4/12-2014 kl.
18.00 på Byvägen 30.
3: Möten med Sälen, hur fortsätter vi
Mötet föreslog 1 möte/år att läggas i april-maj och att NDFSK bjuder in till nästa träff.
Kanske tätare kontakt via sociala medier i olika form.
4: Hemsidan/Facebook
Bilder ska läggas in på hemsidan, Jonas, Lena och alla som vill kan vara med. Lena kollar
lämplig dag för detta och återkommer med förslag. Fler admin läggs till på FB.
5: Utbildning av diplomerade skoteruthyrare
P-O Wickberg har ställt en fråga om vi kan utbilda diplomerade skoteruthyrare. Ingen på
mötet vill ta på sig detta uppdrag.

6. Projekt inför vintern
Nödlådor, Skolutbildning, Profilering/Information, Intern-TV Idre Fjäll – Lena ska träffa John
Lundmark i december för att fortsätta med detta, Utbilningsmateriel på USB-minne – kollas i
samband med ”fotodagen”.
7. Foldrar från Länsstyrelsen Dalarna, ”Terrängkörningskampanj”
P-A Ericsson påtalade att kartan var dålig i mailet och den ska enligt senare info bli bättre i
tryck på foldern.
8. Övriga frågor
 Hur är det med jackor till nya medlemmar, Lena kollar med rådet hur det är tänkt på
ordförandekonferensen.
 Fjällräddningsstatistik efterfrågades, Lena tittar på det till årsmötet.
 Tjänsteman på LST efter Ole, inte klart men anställning pågår.
 Väderleksfrågor från Håkan Hultberg lämnades utan åtgärd.
 Inte aktuellt med Rakel som nödtelefoner för närvarande.
 På fråga om NDFSK kan fungera som remissinstans för säkra skoterleder beslöts att vi
inte formellt är detta men att vi ska vara mer aktiva och lyssna på och prata med
skoterfolk och andra som upplever att en skoterled inte är fjällsäker. Även åka på och
fotografera problemleder. En önskan om att Polis och LST gemensamt åker igenom
problemområden lades fram.
 Lena kontaktar ansvarig person på yrkesutbildningen i Älvdalen och ber honom
kantakta Arne Näsvall för utbetalning av medel för skolutbildningen. Arne Näsvall i
samråd med revisor skriver villkor för detta.
 Hur ställer sig Ole Opseth till skoterleder i Norge?

Nästa möte:
Årsmöte 4/12-14 kl. 18.00 på Byvägen 30 Idre
Mötet Avslutas

