PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE:
Polisstationen i Idre, 2010 05 20.
Närvarande: Hans Rustad, Arne Näsvall, Bengt Sivertsson, Anders Nilsson, Lena Nilsson,
MyrHerbert.

Mötet öppnas / Hälsas välkommen utav Lena
Genomgång utav förra mötets protokoll
Lena redogjorde bl.a för skolkontakten och framförallt 9.ans
bivackövernattning, och där KY-elever varit instruktörer.
" Ett uppskattat projekt "
Nödlådor :
Alf Nordin och Arvid Arvidsson har under vintern " fyllt på lådorna ", dock inte alla lådor.
Frågan ställdes, -kan vi bli bättre ? Arne Näsvall tyckte att innehållsförteckningen borde
ändras, att man på ett lättvindigt sätt kan se vad som finns och vad som bör kompletteras etc.
- Bengt Sivertsson ( fixar nya listor/innehållsförteckning )
Nödlådor vid " nya platser "- Bergådalen och Tangsjö. Viktigt att det finns nödlådor inom
nationalparken, ett område som är väl frekventerat utav besökande. Ev har vi 2 st lådor till
förfogande.
Viktigt att vi utför en regelbunden " coll " på våra lådor, en akut åtgärd, att försöka erhålla
polisflyget till vår hjälp, - att kontrollera lådorna !
Fjällkartan, finns hjälptelefonen markerade, dock ej, att det finns nödlåda.
Förbandslådor:
Diskussion ang om ev placera ut sk förbandslådor vid vissa strategiska platser, som nyttjas
rikligt utav människor, ex Grötvallssjön—Töfsingen m.fl. – Arne Näsvall undersöker i sak.
Ordförandekonferens:
Lena berättade bl.a om avtackningen utav tidigare ordf. och även den nytillkomna ifråga.
Bidragen strömmar in, och enl. Arne Näsvall ( kassör) så finns i dags dato ett saldo av
28.774,67 kronor.
Vår annonsering? Innan beslut i frågan, skall det övervägas och ta beslut i god tid. En dyr
kostnad. Till sommaren är vi med i en vandringsguide, och detta via Tursitbyrån i Idre.
För pengarna kanske vi kan profilera oss på annat sätt, eller utföra ngt annat .
Kontakten med Norge:
Hans Rustad hade en undran, hur vi når norrmännen, då många norrmän besöker vårt
område, framförallt under vintertid och kör terrängfordon.
Ev kontakt med lokala TV/fjärrsyn, skoterklubbar, politi i Engerdal ( Björn Lagmansveen ).
Tidningen Fjällsäker:
-kommer snart bidrag till oss för vårt jobb.
Film:
Dyrt ! – ev vill Strix Television göra ytterligare en film om polisen i Idre, där kanske vi kan
Profilera oss. Lena collar med Tobias ( Strix ) och vi spånar lite själva…
Nationella Skoterrådet:
Ev förlägga nästa mötet i w-län.

Skoterriksdagen:
Kommer att ske i Idre, 2010. En önskan är att vi medverkar !

Fjällräddarna lokalt:
Önskan om att köra upp led/skidlederna vid Nipfjället/Städjan, detta för att locka den skidande
turisten, att följa ett uppkört spår ( fjällsäkerhet ). Fjällräddarna /ekonomisk ersättning.
Bengt omnämnde att det finns taget ett beslut, i sak. – detta kontrolleras.
Transitled:
Mellan Sälen—Jämtland, en led för långkörning / Transitled.se, enl. Hans Rustad.
Kjell landén vill att kommunen ( Älvdalen ) skall ta över Kungsleden. MyrHerbert har haft
diskussion med Landén.

Slutligen intern diskussion i anledning utav synsätt m.m. avseende betalled och tvång/frivillgt
ang. att inhandla ledkortet.
Per-Agne Eriksson vill " gärna medverka vid våra möten " – vi skall skärpa oss och givetvis
skall Per-Agne få kallelse till möten.

Anders Nilsson

