Protokoll från årsmötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommite den 5
oktober 2007.
Årsmötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommite hölls den 5 oktober 2007 i Njupeskärsserveringen. Närvarande
var:
Lena Nilsson
Polisen
Ole Opseth
Länsstyrelsen
Anders Ejdervik
Naturbruksgymnasiet, Älvdalen
Arvid Arvidsson
Turistanläggningarna, STF Grövelsjön
Sven-Erik Halvarsson
Sond/Härjehogna Snöskoterklubb
Per-Agne Ericson
Idrefjällens Snöskoterklubb
Anders Nilsson
Polisen
Sven-Erik Nisén
Turistanläggningarna, Sjöstugan Grövelsjön
Arne Näsvall
Civila Fjällräddarna
Ronny Enarsson
Långfjällets skoterklubb
Tomas Nilsson
IdreFjäll
Bengt Sivertsson
Tullen
Tony Persson
Flötningens Skoterklubb
Lars-Axel Magnusson
Fjällsäkerhetsrådet.
Mikael Ringström
Särna Snöskoterklub
Herbert Halvarsson
Älvdalens kommun
Hans Rustad
Jonas Gardsjö
IT-ansvarig
1. Mötet öppnas.
Lena Nilsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Fastställande av röstlängd.
Medlemslistan skickades runt och uppdaterades och kommer skickas ut till medlemmarna och
Fjällsäkerhetsrådet.
3. Godkännande av kallelse.
Mötets mening var att kallelse utsänts i stadgeenlig tid. Styrelsen la fram en sak om ändring av stadgarna
angående val av revisorsuppleanter (protokoll från styrelsemöte den 5 oktober 2007). Årsmötet godkände att
saken tas till behandling.
4. Val av ordförande för årsmötet.
Lena Nilsson vald som mötets ordförande.
5. Val av sekreterare för årsmötet.
Ole Opseth vald av sekreterare för årsmötet.
6. Val av justeringsmän.
Arne Näsvall och Anders Nilsson vald att tillsammans med ordförande justera protokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2005/2006 delgavs mötesdeltagarna och upplästes av
ordförande. Berättelsen godkändes av mötet och lades till handlingarna.
Revisorernas berättelse upplästes av Arvid Arvidsson, godkändes av mötet och lades till handlingarna.

8. Fastställande av resultat och balansräkning.
Kassören la fram bokslutet för mötet vilket godkändes av mötet och lades till handlingarna.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade styrelsen med dess kassör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.
10. Beslut om inriktning av verksamheten under kommande verksamhetsår.
En gemensam uppfattning är att kommiteen fortsätter att jobba med fjällsäkerhetsfrågor i bred mening, både
med tanke på sakfrågor och geografi.
Lars-Axel Magnusson redogjorde för vilka saker Rådet jobbar med och vad som är på gång vad gällande
fjällsäkerhetsfrågor. Lars-Axel tackade kommitten för sitt goda och aktiva arbete.
Styrelsen tillskriver rådet för att påpeka viktigheten av att stödja utbildning av färdledare.
11. Frågor som hänskjutits till årsmötet i behörig ordning.
Styrelsen föreslog en ändring av stadgarna så att val av 2 revisorer och 2 suppleanter för revisorerna tas bort,
vilket anses inte vara ändamålsenligt med tanke på kommittens storlek, . Förslaget innebär att årsmötet
istället väljer 1 ordinarie revisor och 1 revisorssuppleant. Årsmötet biföll förslaget.
Ändring av stadgarna görs ved att två påföljande årsmöten beslutar i frågan.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Fortsatt 7 ledamöter i styrelsen.
13. Val av ordförande i styrelsen.
Valberedningens förslag var Lena Nilsson. Inga fler förslag inkom och Lena är vald för 1 år.
14. Val av övriga ledamöter och suppleanter.
Myr Herbert Halvarsson, Peter Andersson och Ole Opseth vald som ledamöter för två år.
Tomas Nilsson och Jonas Gardsjö vald som suppleanter för 2 år
Bengt Sivertsson och Sven-Erik Halvarsson vald som suppleanter för 1 år.
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år.
Lars Balstadsveen vald som ordinarie revisor 1 år och den andre revisor är suppleant är vakant fram till
nästa årsmöte. Arvid Arvidsson vald som revisorsuppleant för 1 år. Den andre revisorsuppleanten är vakant
fram till nästa årsmöte.
16. Val av valberedning.
Sven-Erik Halvarsson och Anders Ejdervik blev vald.

Mötet avslutades i god anda med trevligt och uppskattad lag.

Ole Opseth
Mötessekreterare

Lena Nilsson
Mötesordförande

Arne Näsvall
Justeringsman

Anders Nilsson
Justeringsman

