
 

 
 

 

Protokoll från styrelsemöte i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitte 

2009.06.02.  
 

Plats: Idre Polisstation. 

Tid: 18:00 – 20:10  

Närvarande: Lena N, Anders N, Tomas N, Jonas G, Bengt S, MyrHerbert H, Hans R, och Ole 

O. 

 

 

1. Mötet öppnades. Lena hälsade välkommen. 

 

2. Genomgång av förra mötets protokoll. 

Lena kollar vidare i saken om färdmeddelande. 

Frågan om att ha rådets logga på kommittéernas kläder har inte fått bifall hos Rådet, men 

kommittéerna får gärna utarbeta egna profilkläder. 

Profileringsdag. Myrherbert, Hans Lena och Anders anordnade profileringsdag vid 

Idperssätern långfredagen. Mycket folk och många intressanta diskussioner. Det blev utdelat 

många foldrar (snöskoterrådets för året nya).   

Myrherbert kollar vidare i saken om isdubbar. Tanken är att dela ut till alla som tar skoterkort, 

skolklasser etc.  

 

3. Ekonomi: saldo pr 1/6-09 kronor 52826,17. Värd att nämna är att vår egen distribution av 

tidningen FJÄLLSÄKER har bidragit till 26290 kr till kassan.  

 

4. Faktura Milko. 

NDFSK belastar inte rådet med fakturan. Kostnaden är ca 1100,-. 

 

5. Fjällprojekt Dalarna. 

Friluftsfrämjandet har tagit initiativ till ett utbildningsprojekt om fjällvett på ett lite enklare 

nivå än existerande utbildningar. Vill ha hjälp till att kvalitetssäkra studiematerial. Mejla 

synpunktter till Lena så vidareförmedlar hon vidare till Friluftsfremjande. Lena vill ha svar 

innan 1 augusti. 

 

6. Förfrågan om info. 

Förfrågan från grupp som vill ha info om fjällsäkerhet och fjällräddning. Tomas N tar 

uppdraget och kommittén täcker kostnaderna.   

 

7. Ansvarsområden lavinsäkerhet. 

Bakgrunden för punkten är inkomna synpunkter på hemsidan i vår. 

Hans ansvarar för Fulufjället på Mörkretsidan. Han har 2 stk skyltar. 

Alf N ansvarar för Nipen och Vedungen  



Arvid ansvarar för Grövelsjöområdet. 

Det finns 2 skyltar på polisstationen och Länsstyrelsen har 2. 

Nya skyltar ska tas fram vid behov. Ett utbildningstillfälle kommer anordnas för ansvariga 

och andra intresserade. Ole kollar hur många skyltar som finns i dag.   

  

 

8. Informationsfilm/fjällvett. 

En del idéer och möjligheter har dykt upp om en informationsfilm. Flera kontakter är 

etablerade. Lena hör vidare med kontakter för hur man ska lägga upp det. Även frågan om 

finansiering måste utredas, och är beroende av upplägg.  

 

9. Inkomna skriv. 

Fjällsäkerhetsrådet 30 år. Det har kommit förehandsbesked om jubileumsmiddag för 

kommittéerna i Östersund 16 november. Ordförandekonferens den 17 november. Mer 

information sen.  

 

10. Övriga frågor. 

Fjällkartan: Ole ber Lantmäteriet om att även NDFSK är remissinstans vid revideringar av 

Fjällkartan.  

Ole redogjorde för ledförbättringar inom reservat.  

Hans redogjorde för Sonds arbete med leder.  

 

 

Nästa möte blir den 3 september kl 18:00 med efterföljande årsmöte. Kommer att hållas 

någonstans i Storsätra/Grövelsjön. 

 

 

 

 

 

Lena Nilsson 

Ordförande    Ole Opseth 

    Sekr. 


