Protokoll fört vid styrelsemöte Norra Dalarnas fjällsäkerhetskommitté
den 31 oktober 2017
Närvarande: Lena Nilsson, Arne Näsvall, John Halvarsson, Peter Egardt, Jonas Gardsiö
samt Johan Ahnström från Länsstyrelsen Dalarna

1. Mötet öppnas
Ordförande Lena Nilsson hälsade alla välkomna.
Ingen av sekreterarna är närvarande, så det bestäms att Jonas skriver protokoll och att
John justerar.
2. Föregående mötesprotokoll
Bl.a. vår utvärdering av appen Trygve har resulterat i utvecklingen av en helt ny app,
Fjällsäkerhetsappen, som nu är i drift och fungerar bra. Vi behöver sprida
informationen om att den finns att ladda ned.
Nya buffar har beställts och levererats.
Utrymme för exponering på turistbyråns hemsida. Peter kollar med Visit Dalarna.
Ang. Facebook, ska vi ha en sluten FB-grupp för ”internt bruk”? Vi lyfter frågan på
nästa möte.
3. Nödlådor
Lena har gjort i ordning påsar med material så det är lätt att uppdatera/byta innehåll i
nödlådorna. Lena m.fl. önskar att vi/någon tar på sig bestämda geografiska områden så
att inte någon låda blir bortglömd eller förbisedd. Vem/vilka som ansvarar för resp.
område bestäms vid senare tillfälle. Översyn av lådorna ska ske snarast möjligt, Lena
håller i detta.
4. Vintersäker
Älvdalens utbildningscenter kan inte hålla i utbildningen Vintersäker för skolelever
vintern 17/18. Ev. kan skolan i Malung sköta detta. Annars måste vi ta tag i detta
själva. Lena jobbar med frågan.
Vi diskuterade också hur vi ska få ut informationen om att det finns en webbaserad
utbildning ”Friluftsliv i fjällen” från Fjällsäkerhetsrådet för årskurs 7-9.

5. Fjällsäkerhetsappen
Jonas kollar med Idre Fjäll om Fjällsäkerhetsappfilmen kan få utrymme i Idre Fjälls
TV-utbud.
6. Idre Fjällmaraton 25 aug 2018
Vi diskuterade behovet av Fjällsäkerhetsinformation och om det kan skickas ut i
samband med anmälan, via infomail samt finnas på fjällmaratonhemsidan.
Det kommer att arrangeras någon form av mässa på tävlingsdagen, ska vi medverka?
Vi skulle vid det tillfället kunna använda beachflaggor, roll-ups, skyltar och liknande.
Vi har fått en förfrågan om att sponsra med kåsor, ca 1 000 st. Jonas kollar priser på
kåsor, flaggor m.m.
7. Redovisning/Nya projekt
Redovisning från Rådet/Naturvårdsverket har inte kommit ännu.
Arbetet med nödlådor fortsätter
Vintersäker, Lena söker pengar av kommunen
Profilering bl.a. vid Idre Fjällmaraton
Vi tar upp frågan om nya projekt vid årsmötet
8. Kommande årsmöte
14 december föreslaget. Lena kollar via mail om det passar bra för övriga berörda.
Plats: olika förslag bollades.
Lars W. slutar. Valberedningen får i uppdrag att leta fram ersättare. Lena ser till att det
arbetet kommer igång.
9. Övriga frågor
SOND Det har gjorts en hel del arbeten i Gördalen under sommaren.
Skoterleder, leder från Norge till Sverige kommer in vid Flötningen och Gördalen till
vintern.
Arne meddelade att Kommitténs saldo kontot i dagsläget uppgår till 30 097,08 SEK.
10 000 SEK ytterligare på ingång från Älvdalens kommun.
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_______________________________

Lena Nilsson Ordförande

Mötets ”sekreterare”

