Protokoll vid styrelsemötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté
den 8 juni 2016
Plats och tid: Idre Polis/Tullstation kl. 18:00
Närvarande: Lena Nilsson, Josefin Norell, Lars Westblad, Trond Lia, Peter Egardt

1: Mötets öppnande
Lena öppnade mötet och hälsade välkommen till detsamma.
2: Genomgång av förra mötets protokoll
Protokollet föredrogs av Lena och följande tillägg/information gjordes:
Daniel Wahlberg, ordförande i Särna Snöskoterklubb har tillfrågats och tackat ja till att vara
suppleant i NDFSK.
Trond och Lena berättade om Vintersäker där dom deltog och informerade om fjällsäkerhet
och fjällräddning. Succé som vanligt och alla var nöjda och glada.
Ingen ny info angående fjällsäkerhetsappen.
Fortfarande oklart om vi har rätt att lägga ut Powerpoint på hemsidan.
Alla har fått sina jackor utom John, hans jacka finns på polisstationen. (Jacka till Daniel?)
Bränsle i Flötningen finns bara ibland och bör därför ej finnas med på skyltar och kartor.
Eventet Turglädje blev inte av i år heller.
3: Facebook
Vid datum för mötet hade vi 1170 gillare, det har tillkommit ett 20-tal sedan dess. Tänk på att
ta bilder och lägg in för att skapa trafik på sidan.
4: Friluftsfrämjandet
Lena har pratat med Anders Olsson från FF Öst som håller i ledarveckan på Idre Fjäll under
vecka 27. Eventuellt skulle vi kunna vara med och visa upp oss någon kväll vid deras
basecamp när de har gemensam samling. Vi spånade fram ett par aktiviteter som vi kan köra
då.

För barn: Pilkastning, vi har en stor tavla med olika motiv på där det gäller att träffa de tre
saker som är viktiga att ha med sig med tanke på fjällsäkerhet - Trond gör tavlan till detta.
En tipspromenad där deltagarna får gå runt och svara på frågor är också bra för att sprida ut
folket lite – Josefin blir frågemakare till den. Godis att dela ut. För vuxna: Sök efter svaret på
en fråga på FB-sidan och svara på en lapp som lämnas till oss. Gilla och dela. Dragning av
vinnaren på torsdag vid deras samling. Lena och Josefin hittar på en fråga. Lars och Trond
tigger priser på några affärer. Tillägg till protokollet: Avsaknad av information om antalet
deltagare i god tid innan och brist på kontakt med FF resulterade i att vi denna gång ställde in
vårat deltagande. Konceptet tror vi dock på och det kan användas vid andra tillfällen.
5: Polisens dag:
Polisens dag äger rum i Falun på Lugnet den 10/9 i år. Där finns det möjlighet för NDFSK att
vara med och visa upp oss. Är det någon som känner för att vara med så kan vi alltså skicka
en grupp dit. Tyvärr så är det älgjakt då så det kan göra det svårt för somliga att delta.
6: Ny skyltning av leder
Inga speciella synpunkter fanns angående de förslag som Naturvårdsverket har tagit fram i
samråd med Länsstyrelsen.
12. Övriga frågor
 Vi har ungefär 180 buffar kvar i dagsläget.
 Vi pratade om laviner och att det var tur att ingen omkom i vinter, en sak att tänka på
är att informera allmänheten om att ifall man varit i eller nära en lavin så ska man
meddela detta vidare.

Mötet Avslutas

