Protokoll
Styrelsemöte Fjällsäkerhetskommittén Norra Dalarna 20071115.
Mötet avhölls i Länsstyrelsens lokaler, Idre, ovan nämnda dato kl. 18:00. Närvarande var:
Lena Nilsson, Herbert Halvarsson, Arne Näsvall, Anders Nilsson, Tomas Nilsson, Jonas
Gardsjö, Hans Rustad och Ole Opseth.
1: Saker från styrelsemöte den 23/8-07.
Det diskuterades om skyltarna ”Snöskoterrestriktioner – sök information” som satts upp vid
infarterna till vårat område är otillräckliga. Inspel har kommit på att man inte vet vart man ska
få info om skoteråkningen. Kommittén menar att info finns om man söker upp den på
turistbyråer och bensinstationer. Dessutom finns det flera hemsidor med mycket info man bör
kolla innan man åker hit. Man förväntar att besökare tar reda på vad som gäller innan man
åker i väg.
Kommittén tar kontakt med SOND och ledkortsförsäljare för att få dom till att dela ut
broschyr tillsammans med ledkort.
En annan sak från styrelsemötet i augusti var samarbete med kommittén i Härjedalen för att få
till nödtelefon i VedungsFjällen. Anders har gjort en skrivelse till Härjedalens
fjällsäkerhetsförening, och kommer att följa upp denna kontakten.
2: Redovisning.
Kommittén måste redovisa sin verksamhet och dom olika projektmedel till rådet innan 1 dec.
Projekt som det har jobbats med under året och förbrukning av pengar går fram av tabellen
under.
Projekt
Nödlådor
Skolkontakt 2007
Norgekontakt

Förbrukning kr
17716
8599
2160

Status
Projektet klart. Redovisat klart till Rådet 2006
Projektet klart. Ej slutredovisat till Rådet
Projektet klart i nuvarande form. Ej
slutredovisat till Rådet.
0 Projektet ej klart. Elevarbete kommer utföras
under vintern 07/08.

Positionsbestämning
Ledkryss
Sum 28475

Till årets projekt och verksamhet har kommittén mottagit 40 000,- från Rådet, inklusive
Grundbidraget. Behållning pr 14/11-07 är 16308,67 kronor.

3: Medel för 2008.
Kommittén anser att verksamhetsnivån ska vara på ungefärlig dagens nivå ut från dom
förutsättningar som ligger. Styrelsen beslöt att det för 2008 ansöks om medel till följande
projekt utöver Grundbidraget:
 Projekt Bättre Fjällräddning: Hjälpa Fjällräddningen med kartunderlag till sina GPS.
Totalkostand 15000 kr. Söker Rådet om 7500 kr.
 Skolkontakt 2008: Lära skolbarn i ungdomsskolan i Särna och Idre Fjällsäkerhet.
Samarbete med Älvdalens Naturbruksgymnasium. Totalkostnad 10000 kr. Söker
Rådet om 5000 kr.
 Profilering 2008: Information om Fjällsäkerhet och kommitténs arbete genom annons i
”Upplev Älvdalen” och en profileringsdag, samt andra tillfällen som dyker upp under
året. Totalkostnad 15000 kr. Söker rådet om 7500 kr.
4: Extra medel 2007.
Det söks om 2500 kr av Rådet för informationssnutt i Radio Siljan. Denna snutt är den samma
som sändes förra året. Kommer att sändas under perioden 25/10 -25/11 och 6 gånger pr dag.
Utöver detta gav Styrelsen Lena i uppdrag att söka Älvdalens kommun och Länsstyrelsen
Dalarna om 10000 kr vardera till kommitténs verksamhet.
5: Saker som hänskjuts till nästa möte.
Tre saker hänskjuts till nästa möte:
 Styrelsens konstituering. Enligt stadgarna ska Styrelsen konstituera sig själva efter
årsmötet. Kassören Hans har nu sagt att han inte önskar vara kassör längre efter att ha
varit det under en lång tidsperiod. Styrelsen måste därför utse en ny kassör. Andra
platser i styrelsen måste även dom besättas.
 Ekonomisk hantering. Styrelsen har dragit upp frågan om ett annat ekonomisystem för
kommittén då dagens kan vara lite krångligt vad gäller översikter och transaktioner.
 Bidrag till Fjällräddarna. Fjällräddarna har ansökt om pengar till kartor i sina GPS.
Styrelsen beslöt att ansöka om pengar som ett eget projekt, se punkt 3. Ansökan tas
upp på nästa möte i fall nya moment har inkommit i saken.
6: Jackor.
På dom jackor som blev beställda i fjol hade et tryckfel. Tomas har fixat så att vi inte behöver
betala dessa samt att vi kan få nya till ett mycket fördelaktigt pris. Styrelsen beslöt då att köpa
in 12 stk jackor till en kostnad av 370 kr pr jacka + moms.
7: Ordförandekonferens.
Lena orienterade om årets ordförandekonferens som kommer att hållas i Östersund 4
december. Lena och en person till kommer att representera.
8: Profilering i Stöldskyddsföreningens nya broschyr.
Kommittén är inviterat att profilera sig tillsammans med en rad olika aktörer i en
informationsfolder om skoterstölder och säkerhet vid skoteråkning som
Stöldskyddsföreningen ger ut. Flera försäkringsbolag och Larmtjänst är deltagande.
Profileringen är gratis. Styrelsen beslöt att kommitténs logga ska användas på broschyren som
en profilering av vårat arbete.

9: Övriga frågor.
 Rådet har tillskrivit kommittén med förfrågan om kommittén önskar att distribuera
tidningen Fjällsäker själva. Styrelsen beslöt att hålla på existerande
distributionssystem, där en extern firma sköter detta enligt distributionslistor som
ajourhålls regelbundet.


Jonas demonstrerade förslag till ny hemsida, vilket var omtyckt. Styrelsen biföll
förslaget.

Näste möte blir den 7 februari 2008 kl 18:00 på Polisstationen i Idre

Lena Nilsson
Ordförande

Ole Opseth
Sekr.

