Protokoll fört vid styrelsemöte med norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté,
2008 02 07.
Plats: Polisstationen i Idre

Närvarande: Lena Nilsson, Herbert Halvarsson, Arne Näsvall, Hans Rustad,
Bengt Sivertsson, Sven-Erik Halvarsson, Tomas Nilsson, Jonas Gardsiö, Anders
Nilsson.
Enligt tidigare mötesbeslut ( konstituerade) så omvaldes Herbert Halvarsson till
vice ordförande , 2008 02 07. Ole Opseth omvaldes till sekreterare, 2008 02 07.
Hans Rustad fortsätter med kassörsuppdraget tillsvidare, detta tills annan
kandidat/ersättare finnes att tillgå.
Hans Rustad informerade om tillgång i kassan 2008 02 07, och saldot var
6.947.17. Hans redogjorde för vissa stora utgiftsposter, bl.a till Sond, Radio
Siljan, sponsring utav jackor, mat (årsmöte) och Turistkatalog ( annons ).
Gördalens Skoterklubb är inte med i SOND och klubbems ordf. Anders
Halvarsson hade diskuterat med Hans Rustad ang kostnad för deras ledsystem,
kontra ledsystem inom SOND, detta skall jämföras och utvärderas till
kommande säsonger. Klubben skall erhålla 5000 kronor av kommittén.
Sven-Erik Halvarsson berättade att han ingick i en samrådsgrupp, där man i
inom sydliga fjällänen diskuterar ett ev enhetligt ledkort för flera län och
kommuner.
Herbert Halvarsson berättade om Turistrådet och tanken på Idre som varumärke.
Lena Nilsson berättade att en förfrågan inkommit från Älvdalens Turistråd om
kommittén vill ingå som medlem, medlemskapet skall kosta 1000 kronor /år.
Ja till medlemskap, Lena fick uppgiften om att ta kontakten med Turistrådet.
Söndagen den 2008 03 16, profileringsdag vid Idperssätern, Drevfjällen. Anders
och Arne fixar inför denna dag, bl.a viss utrustning etc.
Lena redogjorde om vissa saker som togs upp vid ordförande konferensen i
Östersund. Lena återkommer senare med mer information.
Sven-Erik Halvarsson förevisade den nya skoterledskartan, bl.a finns numera
utmärkt på kartan, nödlådor,telefon. Leder ut på vatten, finns inte markerat på
kartan, detta pga ansvarsfrågan vid ev olyckshändelse etc. SOND skall inte bära
ansvaret.

Civila fjällräddarna har inkommit med en ny ansökan om bidrag för karta/Gps
sytem, ansökan avser 8000 kronor. Enligt ett tidigare beslut så skall
fjällräddarna erhålla medel från kommittén.
Lena berättade att Kjell Landen ( Turistverksamheten i Idre ) omtalat att
skoterterminal och skylt i Särna skall omplaceras, från nuvarande placeringar till
att terminal skall bli vid Turistbyrån i Särna och att skylten skoterrestriktioner
flyttas söder Särna, rv 70. ´Biflöden ( mindre vägar ) skall också förses med
skyltar. SOND är enl. Halvarsson upphovsmakare till denna förändring.
Ingen kostnad kommer att drabba vår kommitté.
En fråga avseende ersättning till fjällräddare som bankar leder, ex omkring
Nipfjället – en viktig uppgift inom fjällsäkerhet ! Arne Näsvall skall undersöka
ytterligare med länsstyrelsen. Finnes ett protokoll från 1994, i anledning utav
nämnda fråga, ledspårning och rek.
Jonas Gardsiö informerade om sk ” dataplats ” ang hemsidan, och frågan vad det
får kosta etc. Jonas som är den kunnige inom IT, fixar vad som behövs, viktigt
att vi snabbt kommer igång med hemsidan och därtill.
Jonas uppgav även att vad gällande väderprognoser, från SMHI, avseende vårt
område inte är tillfredsställande, norra Dalarna är sällan omnämnd. För att
SMHI ska kunna presentera ett ” bra väder /prognos ” vill man erhålla info från
flera områden i vårt område. Jonas fortsätter o colla av vad som behövs !
Sven-Erik Halvarsson hjälper bl.a lantmäteriet med sk revidering av kartor och
han hade en fråga om ngn i kommittén ville medverka att colla av kartor innan ”
tryck”.
Sven-Erik ville även omtala att det för tillfället är väldigt dåliga isar, detta på
alla vattendrag, och att denna information snabbt borde komma ut till
allmänheten, radio, press, lokal tv, eller ett pressmeddelande från kommittén,
detta fixas av Tomas och Jonas.
Tomas Nilsson skulle undersöka risken för lavin/er i området och meddela detta
snarast till Lena.
Lena berättade att hon varit i kontakt med Wickberg ( rådet) ang våra
bidragspengar, pengarna kommer inom kort.

Fjällsäkerhetskommittén har nästa möte den 2008 03 13, lokaliteter tillh.
länsstyrelsen i Idre

Anders Nilsson

