Protokoll vid årsmötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté den 4
november 2013.
Årsmötet hölls i Kommunalhuset i Idre. Närvarande var: Lena Nilsson (Polisen Idre), Bengt
Sivertsson (Tullen), Björn Jonsson (Turistanläggningarna), Per-Agne Ericson (Idrefjällens
snöskoterklubb), Ann Immo (Revisor), Tony Persson (Flötningens snöskoterklubb), Lars
Westblad (Räddningstjänsten), Trond Lia (IdreFjäll), Jonny Åslund (IdreFjäll), Arne Näsvall
(Fjällräddarna) och Ole Opseth (Länsstyrelsen).

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 kallelsen har gått ut i tid och godkände den.

4. Val av ordförande för årsmötet.
Lena Nilsson valdes till ordförande för årsmötet.

5. Val av sekreterare för årsmötet.
Ole Opseth valdes till sekreterare för årsmötet.

6. Val av två personer att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Arne Näsvall och Bengt Sivertsson valdes till justeringsmän för årsmötesprotokollet.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Årsmötet godkände styrets verksamhetsberättelse med två kommentarer vilka är inskrivna i
den uppdaterade versionen av verksamhetsberättelsen som läggs till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse.
Jonny Åslund läste revisorberättelsen som läggs till handlingarna.

9. Fastställande av resultat och balansräkning
Kassören la fram räkenskapet och balansräkning för årsmötet som godkändes och läggs till
handlingarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Frågor som hänskjutits till årsmötet i behörig ordning.
Det har inte inkommit några skrivelser eller motioner till styrelsen före årsmötet.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Årsmötets vilja är att dagens antal med 7 ledamöter och 4 suppleanter behålls.

13. Val av ordförande i styrelsen.
Lena Nilsson valdes till ordförande i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté efter förslag från
valberedningen.

14. Val av övriga ledamöter och 2 suppleanter för två år.
Efter förslag från valberedningen valdes Kjell Tenn och Lars Westblad som ledamöter för 2
år. Som ersättare för Ole Opseth valdes Veronica Nilsson för 2 år. Efter valberedningens
förslag valdes Jonas Gardsiö och Trond Lia för två år.

15. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år.
Valberedningen yrkade på omval av Ann Immo som revisor och Jonny Åslund som
revisorssuppleant för 1 år, vilket årsmötet godkände.

16. Val av valberedning för ett år.
Årsmötet valde Sven-Erik Halvarsson och Per-Agne Ericson som valberedning för kommande
verksamhetsår. Försnämnde är sammankallande.

17. Övriga frågor.
Björn Jonsson frågade om verksamheten kommande år. Lena svarade att kommittén
kommer fortsätta jobba ungefärlig som tidigare år och med som samma sakerna. Nytt
för kommande år är samarbetsprojektet med Idre Fjäll om information på deras intern
TV. Möjligen borde kommittén ha en form av verksamhetsplan, vilket har diskutterats
tidigare.
Förövrigt nämndes att Trond och Lars kommer representera kommittén på
julmarknaden i Idrefjäll.
Per-Agne frågade för Sond angående den ansökan om pengar som dom har skickat till
kommittén. Ordförarens svarade att den kommer behandlas.
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