
 
 

 

Protokoll vid årsmötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté 

den 4 december 2014  

 
Årsmötet hölls på Byvägen 30 i Idre. Närvarande var: Lena Nilsson – Polisen, Lars Westblad 

– Räddningstjänsten, Veronica Nilsson – Länsstyrelsen, Josefin Norell – Tullverket, Trond 

Lia – Idre Fjäll, Ronny Enarsson – Långfjällets Snöskoterklubb, Jonny Åslund – Idre Fjäll, 

Sven-Erik Halvarsson – SOND, Tony Persson – Flötningens Snöskoterklubb, Per-Agne 

Ericson – Fjällräddningen, Jonas Gardsiö – Webmaster, Ann Immo – Revisor, Arne Näsvall – 

Näringslivet. 

 

1. Mötet öppnas 

Lena Nilsson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

 

2. Fastställande av röstlängd 

Närvarolista skickades runt. Medlemsförteckningen uppdaterades så långt det gick i mötet. 

 

 

3. Godkännande av kallelse 

Årsmötet ansåg att kallelse har gått ut enligt stadgarna och godkände den. 

 

 

4. Val av ordförande för årsmötet 

Lena Nilsson valdes till ordförande för årsmötet. 

 

 

5. Val av sekreterare för årsmötet 

Lars Westblad valdes till sekreterare för årsmötet. 

 

 

6. Val av två personer att tillsammans med ordförande justera protokollet 

Veronica Nilsson och Josefin Norell valdes till justeringsmän för årsmötesprotokollet. 

 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse som läggs till handlingarna. 

 

 

8. Revisorernas berättelse 

Ann Immo läste revisionsberättelsen som läggs till handlingarna. 



9. Fastställande av resultat och balansräkning 

Kassören Arne Näsvall lade fram resultat och balansräkning för årsmötet, dessa godkändes 

och läggs till handlingarna.  

 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

 

11. Frågor som hänskjuts till årsmötet i behörig ordning 

Det har inte inkommit några skrivelser eller motioner till styrelsen före mötet. 

 

 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 

Årsmötets vilja är att dagens antal med 7 ledamöter och 4 suppleanter behålls. 

 

 

13. Val av ordförande till styrelsen, för ett år 

Lena Nilsson valdes till ordförande i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté för en tid av ett 

år. 

 

 

14. Val av 2 ledamöter och 2 suppleanter för två år 

Efter förslag från valberedningen valdes Arne Näsvall och Josefin Norell till ledamöter för en 

tid av två år. Efter valberedningens förslag valdes Sven-Erik Halvarsson och Per-Agne 

Ericson till suppleanter för en tid av två år. 

 

Styrelsens medlemmar är därmed följande. 

 

Ordförande: Lena Nilsson, vald till 2015 

Ledamot: Kjell Tenn, vald till 2015 

Ledamot:  Arne Näsvall, Vald till 2016 

Ledamot:  Lars Westblad, vald till 2015 

Ledamot:  Josefin Norell, vald till 2016 

Ledamot:  Hans Rustad, vald till 2016 

Ledamot: Veronica Nilsson, vald till 2015 

Suppleant: Trond Lia, vald till 2015 

Suppleant: Sven-Erik Halvarsson, vald till 2016 

Suppleant: Jonas Gardsiö, vald till 2015 

Suppleant: Per-Agne Ericson vald till 2016 

 

 

15. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år 

Valberedningen yrkade på omval av Ann Immo som revisor och Jonny Åslund som 

revisorssuppleant för en tid av ett år, vilket årsmötet godkände. 

 

 

16. Val av valberedning för ett år 

Årsmötet valde Sven-Erik Halvarsson och Per-Agne Ericson som valberedning för en tid av 

ett år. Den förstnämnde är sammankallande. 



17. Övriga frågor 

 Veronica Nilsson ställde en fråga från Per Johansson angående hur 

fjällsäkerhetskommittéerna skulle kunna utformas i framtiden, frågan tas upp på nästa 

styrelsemöte med tanke på - förnyelse, ligga direkt under rådet, en ordförande inom 

samma län, samarbete med polis, osv. Tanken är fri. 

 Lena Nilsson drog statistik på fjällräddning, 11 försvunna och 24 räddning/skador 

inom området under året. 

 Sven-Erik Halvarsson påtalade att någon anmält dåligt skick på leder vid Vedungen 

och Fulufjället med kryss borta och fel telefonnummer i nödlådor. Problemet ska lösas 

och det föreslogs ta bort telefonnummer till privatpersoner och sätta dit nödnumret 

112 istället och att ev. ange facebook/hemsidan som kontaktpunkt till NDFSK, frågan 

om kontaktpunkt tas upp på nästa styrelsemöte. 

 Tillägg för information: Blommor har inköpts och kommer att delas ut till de 

medlemmar som lämnat kommittén under det senaste året. 

 

 

Årsmötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Nilsson   Lars Westblad 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 

Veronica Nilsson   Josefin Norell 

Justeringsman   Justeringsman  

 

 


