PROTOKOLL
Styrelsemöte Fjällsäkerhetskommitten i Norra Dalarna, 2007 08 23.

Plats: Restaurang Älgen i Idre.
Närvarande: Herbert Halvarsson, Arne Näsvall, Bengt Sivertsson, Thomas
Nilsson, Anders Nilsson, Lena Nilsson.

1. Ordföranden redovisade div från förra mötets protokoll. Det framkom att det
är av stor vikt och värde att våran hemsida uppdateras, tillika att vissa saker
revideras etc.
2.Till Fjällsäkerhetskommitten har det inkommit en skrivelse från civila
fjällräddarnas ordf. Alf Nordin, avseende ett " pengabidrag " till fjällräddarna,
detta för att kunna inköpa rätt kartmtrl till GPS stationer. Alf Nordin
understryker vidden utav att detta är till gagn för verksamheten och bl.a vikten
av säkerheten för den enskilde fjällräddaren. Idag har inte fjällräddarna erhållit
fullständig karta till sina GPS stationer.
Kommitten bordlade ärendet tills en kontakt med polismyndigheten i Dalarna
utförts, kommitten anser att i första hand torde polismyndigheten ombesörja att
fjällräddarna har den utrustning som krävs, detta för att på ett säkert sätt kunna
utföra sina uppdrag. Kommitten beslutade, att ansökan från civila fjällräddarna
skall bifallas, ( detta i tanke på fjällräddarens säkerhet ) om inte
polismyndigheten tillhandahåller aktuell utrustning, pengamedel etc.
En särskild skrivelse ( protokollet ) från kommitten skall sändas till
polismyndigheten i Dalarna, i anledning utav ovannämnda spörsmål.
3. Ang typ av sponsring till Älvdalens utbildningscentrum, i samband med
uppgradering utav fjälledare. En ansökan om sk bidrag från utbildningscentrum
har till kommitten inkommit.
Kommitten beslutade att inte bistå med ngt pengamedel för detta ändamål.
Kommitten beslutade däremot att bistå med 500:- per elev / 11 st elever som
skall inköpa ytterplagg ( skalplagg ) . Ky elever som går utbildningslinje för
fjällsäkerhet/ledarskap. Fjällsäkerhetskommittens " logga " kommer att finnas
tryckt på klädesplagget.

4. Ang. Nödtelefoner så har en utplacerats vid Nordsjön ( Drevfjällen ) och även
en vid Björnholmssätern ( Fulufjället ). Nödlådor skall placeras vid Nordsjön
och Gäljåstugan.
Kommitten kommer att arbeta för att ev kunna erhålla ett samarbete med
kommitten i Härjedalen, detta i tanke på angränsande fjällområde,
Vedungsfjällen. Detta för att ev verka för att en nödtelefon placeras vid
Hågntjärn, enär denna plats frekventeras rikligt utav fjällturister.
5. En ny Turistkatalog är på gång, kommittens ordf. har blivit kontaktad utav en
kvinna vid namn Jennie Mörk och hon vill att i den nya skriften skall det
förtäljas en hel del om kommitten i länet. Detta kan bliva en god profilering
m.m. Även fanns möjligheten att kommitten kan annonsera i skriften, detta
undersöks ytterligare utav ordf. Lena Nilsson.
Grundkonceptet kommer att distribueras till ordförande som sen mejlar över till
styrelsemedlemmarna för påseende och granskning.
6. Bengt Sivertsson hade fått en förfrågan från en person vid namn Svante
Olsson, vägverket, som i sin tur erhållit ett spörsmål från en person som
ifrågasatt, vart man skall söka den information som uppmanas via skyltningen –
skoterrestriktioner-sök information.
Bengt Sivertsson tar kontakt med SOND ( Sven-Erik Halvarsson ) för att
undersöka i sak.

Idre den 2007 08 23
Anders Nilsson

