Protokoll från träff mellan Fjällsäkerhetskommittéerna i Norra Dalarna
Tid

Tisdag, 30 oktober, 2012, 19:00-21:25

Plats:

Koperativet Dalen, Sörsjön

Närvarande ledamöter:
Ordförande
Sekreterare

Ingemar Sköldner, Fjällräddarna, Sälen
Kristofer Widing, Fsk, Sälen
Anders Karelius, Lima SkotersektuionKG
Karlsson, Fsk Sälen
Rune Antonsson, Sörsjöns Skoterklubb
Lena Nilsson, Polisen, Idre
Hans Rustad, Särna Snöskoterklubb, SOND
Bengt Sivertsson, Tullen, Idre
Ole Opeseth, Idre
Kjell Tenn, Älvdalens Kn.
Per-Erik Israels, Sälens Skoterklubb
Hans Rustad, Särna Snöskoterklubb och SOND

1§ Mötets öppnande
Ingemar Sköldner öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2§ Val av ordförande
Till ordförande valdes Ingemar Sköldner

3§ Val av sekrteterare
Kristofer Widing valdes till sekreterare

4§ Val av två justeringsmän en från varje förening
Till justeringsman valdes Anders Karelius, Bengt Sivertsson

5§ Genomgång av föregående mötes protokoll
§ 5 LST kommer samla alla uthyrare i Sälenområdet till en informationsträff under december.
SOND/Idre tycker att detta är en bra idé och man kommer försöka få till ett likadant möte med
alla uthyrare. Hans Rustad berättade om sockenföreningarna och ambitionen att utveckla
skoterturism. LST kommer ha ett samrådsmöte 19/11 2012, ärende Drevfjället där skoterfrågan är
en huvudpunkt. Stig-Åke Svensson har fått träda tillbaka för Jämt Anna Eriksson som representant
för LST vilket är mycket positiv för dialogen. Mikael Selander från näringslivsenheten kommer
också vara med.
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6§ Information från ordf. konferens i Gällevari 23-24 oktober
Information om världsarvet Lapponia
Hjälptelefoner i fjällen: Sammanlagt 200 st. finns i svenska fjällen. Viktigt att det finns med
på kartor som uppdateras. Ingen nybyggnation av nätet kommer ske. Dagens telefonser
går på S70 nätet. Läggs det ned upphör nödtelefonerna att fungera. Ev. kan ”rakel
systemet” komma som ersättning i framtiden. Om det blir lösningen kommer
insatsledaren få en Iridium (sattelittelefon) för långväga kommunikation med
insatsledning vid fjällräddningsinsatser. Hans Rustad tar på sig att stämma av framtiden
för nödtelefonnätet i vårt område.
Bredband i fjällen: Appar i Smartphones är på gång

7§ Kommande säsong/ansökan nya medel
Ansökan kommer ske till kommunen. Var noga med att ange mål med verksamheten. Vi bör också
uppvakta Maria Norrfalk om behovet av vår verksamhet. Jonas Gardsjö tog på sig att uppvakta
landshövdingen om Fsk tar fram presentationsmaterialet. Jonas tog upp frågan om vi bör
engagera SITE området.
Malung-Sälen söker medel för ÅK9 utbildning och skyltning på fjället från Fjällsäkerhetsrådet.
Idre söker medel för ÅK9 utbildning och profileringsmaterial hos Fjällsäkerhetsrådet.
Ihop söker vi anslag för en förstudie av hur vi behåller hjälptelefoner av länsstyrelsen när GS70
läggs ner.

8§ Skolan vinterutbildning
För Idre fortsätter projektet med KY-utbildningen i Älvdalen. Ambition från skolan är att lägga in
det i kursplanen. De vill köra utbildning körs i fyra dagar med avslutning med boende i bivack. När
det badas i isvak är räddningstjänsten med.
Malung-Sälen kör vidare i egen regi med ev. komplettering med isvaksbad (fjällguidesutbildningen
i Malung) vad skall det stå här
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9§ Övriga frågor
Lena Nilsson drog statistik på fjällräddning. Antal försvinnande har minskat från 11 till 7 i
vårt område, 2010 till 2011.
Antalet skador har ökat. Många sjukdomsfall och fallolyckor.
Beslutade att påverka så bara SVERIF-systemet används. Lena tar upp detta med polisen.
Ingemar Sköldner visade upp nya foldrarna(5st) från Fjällsäkerhetsrådet med sex tips i
varje. Fsk får betalt för varje utdelat ex.
Lena Nilsson informerade om att samarbete med Norge sköts via LKC som kallar in
berörda parter

10§ Mötet avslutas
Ordförande tackade alla för visat intresse och avsluta dagens möte

Vid protokollet

Justeras

Kristofer Widing

Bengt Sivertsson
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Anders Karelius

