
PROTOKOLL 

Årsmöte Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté 

2017-12-14 

 

1. Mötet öppnas 

Lena hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av röstlängd 

Närvaro tillika röstlängd upprättades (bifogas). 

 

3. Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkändes. 

 

4. Val av ordförande för årsmötet 

Lena Nilsson valdes till ordförande för mötet. 

 

5. Val av sekreterare för årsmötet 

Josefin Norell valdes till sekreterare för mötet. 

 

6. Val av två justeringsmän 

Jonny Åslund och Sven-Erik Halvarsson valdes till justeringsmän. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Lena gick igenom verksamhetsberättelsen för 2017 (bifogas)  

För kännedom till protokollet har nödlådorna börjat köras ut, Länsstyrelsen har tagit på sig 

att köra ut tio stycken. Lena kommer i det närmaste komplettera de påsar som fattas. 

Projektet Vintersäker kommer att genomföras under 2018, men inte i samma regi som 

tidigare. 

 

8. Revisorernas berättelse 

Ann Immo gick igenom revisorernas berättelse för perioden 160701-170630. Revisor Ann 

Immo och revisorssuppleant Jonny Åslund ansåg att årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen. De tillstryker att årsmötet fastställer resultat- och 

balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

9. Fastställande av resultat och balansräkning 

Kassör Arne Näsvall gick igenom resultatrapporten där intäkter och kostnader fallit ut på 

ett resultat av  33 134,96 kronor.  

Årsmötet håller med revisorerna och fastställer resultat- och balansräkning. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 



11. Frågor som hänskjuts till årsmötet i behörig ordning 

Inga skrivelser eller frågor har inkommit. 

 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 

Årsmötet beslutar att fortsatt ha 7 st ledamöter och 4 st suppleanter i styrelsen. 

 

13. Val av ordförande till styrelsen, ett år 

Omval: Lena Nilsson. 

 

14. Val av 3 ledamöter till styrelsen, två år 

Omval: Peter Egart och John Halvarsson. Nyval: Svante Månsson (Räddningstjänsten) 

 

15. Val av 2 suppleanter till styrelsen, två år 

Omval: Trond Lia och Jonas Gardsjö 

 

16. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år 

Omval: Ann Immo och Jonny Åslund. 

 

17. Val av valberedning för ett år 

Omval: Sven-Erik ”Felix” Halvarsson och Per-Agne Eriksson 

 

18. Övriga frågor  

- Hopfällbara kåsor, kommittén har fått förfrågan om att bidra med kåsor till Idre 

Fjällmaraton i augusti 2018. I dagsläget är det 300 st. anmälda. Jonas har inlett 

förfrågningar på pris gällande 1 500 st.  

- Man har satt upp tv-skärmar runt om på Idre Fjäll, bland annat vid stolsliftarna. Undersöka 

om det finns möjlighet att visa kortvarianten av Fjällsäkerhetsappen där. 

- Kommittén finns med på en halvsida i Visit Idres vinterkatalog. Kontakt även tagen med 

Visit Idre om att länka direkt via hemsidan. 

- Köpa in en beachflagga med kommitténs logga, för att ha att sätta upp vid arrangemang. 

Jonas kollar. 

Idre 2017-12-20 

 

----------------------------------------------------- 

Sekreterare  Josefin Norell 

 

Justeras: 

 

----------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

Jonny Åslund    Sven-Erik Halvarsson 

 



 

 

 

Årsmöte Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté 

den 14 december 2017 

  

 

Närvarande ledamöter och suppleanter: 

 Lena Nilsson 

 Peter Egart 

 Josefin Norell 

 Arne Näsvall 

 Sven-Erik Halvarsson 

 Ann Immo 

 Trond Lia 

 Jonas Gardsjö 

 Jonny Åslund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017-11-21 

Verksamhetsberättelse för Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté 

2017 

Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Lena Nilsson (polisen)-ordförande, Peter Egardt 

(kommunalråd)-vice ordförande, Lars Westblad (räddningstjänsten) -sekreterare, Josefin Norell 

(tullverket)-vice sekreterare, Arne Näsvall (näringslivet)-kassör, ledamöterna John 

Halvarsson(länsstyrelsen), Per-Agne Eriksson (fjällräddningen) och suppleanterna Trond Lia 

(Idre Fjäll) Jonas Gardsiö (webbmaster norradalarna.se) Sven-Erik Halvarsson (SOND) och 

Daniel Wahlberg (Särna skoterklubb). 

Styrelsen har under det gångna året haft ett protokollfört möte. Vi har stora svårigheter att få till 

tider för att styrelsen ska lyckas träffas. Vi har använt oss av mail-kontakter, när det inkommit 

frågor vi måste besvara/lösa tillsammans. Vi tycker samtliga att det fungerat bra. För resultat- och 

balansräkning  hänvisas till kassörens rapport på årsmötet. 

Verksamhetsåret har varit präglat av olika projekt såsom: 

NÖDLÅDOR: -Komplettering av innehållet i de 16 nödlådor som kommittén ansvarar för. 

VINTERSÄKER: -Ett projekt med syfte att öka fjällsäkerhetskunskapen bland eleverna i årskurs 

8 i Särna och Idre. Detta projekt har genomförts i samarbete med Älvdalens utbildningscentrum 

(YH Fjäll- och Äventyrsledare)  och har för 11:e året i rad genomförts under två dagar, med 

övernattning i bivack. Detta är ett mycket lyckat och omtyckt event. 

FJÄLLSÄKERHETSAPPEN: - Varit med och spelat in en informationsfilm, för att få fler 

människor att ladda hem och använda appen. Filmen spelades in i Idre en helg i vintras. Efter den 

lanserats har vi jobbat mycket med att sprida information om att den finns.  

PROFILERING: -Vår hemsida, www.norradalarna.se  och vår Facebook-sida uppdateras 

löpande. På hemsidan håller vi på att översätta all text även till engelska och vår FB-sida har idag 

1503 ”gilla”. 

-Föreläsning ang. säkerhet i fjällen, fjällräddningen mm., för blivande fritidsledare från Karlskoga 

folkhögskola. 

-Varit synliga på Idre Fjälls intern-TV. Drygt 100 000 besökare under vintersäsongen 2016—17. 

Bilder med informationstext grundat på rådets informationsbroschyrer.  

-Delat ut informationsfoldrar till skidanläggningar, butiker mm. i Älvdalens kommun. 



-Varit med i radio/tv i olika sammanhang.  

-Inköp av 500 st nya buffar. 

 

 

 

 

 

 

 


