Protokoll vid styrelsemötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté
den 20 oktober 2015
Plats och tid: Idre Polis/Tullstation kl. 18:00
Närvarande: Lena Nilsson, Josefin Norell, Lars Westblad, John Halvarsson, Jonas Gardsiö
och Trond Lia

Mötets öppnande
Lena öppnade mötet och hälsade välkommen till detsamma, speciellt hälsades John som är ny
i styrelsen välkommen och vi presenterade oss lite kort för varandra.
1: Genomgång av förra mötets protokoll
Protokollet föredrogs av Lena och följande tillägg/information gjordes:
Angående att göra hemsidan på engelska och att länka till fjällsäkerhetsrådets
fjällsäkerhetstips på engelska via vår hemsida så kollar Jonas på lösningar på detta.
Ytterligare rapporter från vinterutbildningen av Trond om fjällräddningens deltagande vittnar
om en väldigt bra och populär aktivitet som vi alla borde besöka.
Eventet Turglädje vart ju tyvärr inställt i år, men vi känner att vi har ett koncept klart till nästa
år då det planeras att äga rum och förhoppningsvis även blir av.
Jonas kollar inlägg i gästboken angående kartor och ändrar på det felaktiga.
2: Styrelsemedlemmar mm.
Valberedningen tittar på en ersättare för Hans Rustad i styrelsen, förslag som kom upp på
mötet var att det vore bra om det var någon från Särna så att vi får lite geografisk spridning,
och då gärna en representant från SOND. Lena har kontaktat Peter Egardt angående
representant från kommunen och meddelar valberedningen vem kommunen vill utse. En
uppdatering av medlemsregistret ska göras på ett extra årsmöte i samband med det ordinarie.
3: Projekt 2016
Projektansökningar ska vara inne före den 1/12, Lena och Arne ser till att detta blir gjort.
Förslag till projekt: -Vinterutbildningen - Nödlådorna, 16st - Profilering - TV Idre Fjäll och
skyltar med information att sätta ute i anläggningen - Ledkryss
Mötet uppdrar till Arne att titta på andra vägar att söka bidrag till kommittén.

Tillägg projekt:
Lena har med anledning av vinterutbildningens 10-årsjubileum ställt frågan till Prinsparet om

de skulle ha möjlighet att delta och vi väntar med spänning på svar från Hovet. Det vore
annars roligt om någon annan medialt uppmärksammad person kunde besöka utbildningen
(lämna gärna förslag till Lena), ett förslag på mötet var Landshövdingen i Dalarna, Ylva
Thörn, John frågar henne om detta ifall tillfälle ges vid hennes besök i Idre. Utbildningen
genomförs av gymnasieklassen åk3 från Älvdalens utbildningscentrum, datum kommande
vinter är 11-12/2. Vi i NDFSK kan kanske vara på plats denna gång.
Lena fixar påsar till nödlådorna. Finns möjlighet att lämna påsar till Hävlingcampen som
personal där kan ta med sig ut och fylla på om det behövs.
Lars kollar med Kjell på Idre Fjäll TV om läget där.
4: Trygve
Lena har skickat in synpunkter från oss till Per i Trygve-teamet om att vi tycker att Trygve är
lite för krångligt att använda och att han i fortsättningen vänder sig till P-O Wikberg i stället
då vi känner oss färdiga med vår del i detta och den kontakten redan är upprättad.
5: Facebook
Alla medlemmar kan göra inlägg på sidan. Jonas kollar vilka som är admin och om det behövs
så kan den som i vill i styrelsen läggas till. Lägg gärna in händelser och dela vidare, bjud
gärna in fler att gilla sidan som heter Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté.
6. Leder som är bra eller dåliga, vad gör vi
Var lyhörda, "Fiska" information, Se fjällsäkert vid egna turer, Var och en tar ansvar för att
föra information vidare - kontakta John inom reservat, Även det som är bra är kul att veta.
Dokumentera gärna det som är bra eller dåligt med bilder.
7. Möten med Sälen, hur fortsätter vi
Vi vill gärna ha att möte/år men har svårt att hitta tid. Viktigt med en dagordning som följs
och inte mötas för mötets skull sas. Kan vi hitta ett gemensamt projekt? Ska vi bara träffas
och berätta vad vi gör i respektive kommitté? Studiebesök med skoter för att titta på lederna i
fält, gärna med LST som inbjuder till detta. Har Sälen något förslag på dagordning, projekt
eller något att ta upp på ett möte som berör bägge kommittéerna?
8. Övriga frågor
· Lena och John undersöker möjligheten att få lägga ut lite broschyrer på snöskoterns dag. 6
vintertips och Länsstyrelsens broschyr om terrängkörning.
· Fritt för den som önskar att profilera och informera vid olika evenemang, t.ex.
Julskyltningen.
· Styrelsen utlyser extra årsmöte med följande frågor på dagordningen: Ändring av Stadgarna
under § 4 angående tid för när ordinarie årsmöte ska hållas och Uppdatering av
medlemsregistret av personer och vem man företräder.
· Trond kollar när vi kan äta julbord på Byvägen 30 och årsmötet hålls samma dag.
Nästa möte:
Årsmöte, extra årsmöte och därefter konstituerande styrelsemöte direkt i anslutning till detta,

datum är ej bestämt ännu. Kallelse med tid och plats kommer.
Mötet Avslutas

