Protokoll fört vid möte, N.Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté, 2011 01 13.
Plats: Polisstationen i Idre.
Närvarande: Lena Nilsson, Anders Nilsson, Hans Rustad, Arne Näsvall, Bengt
Sivertsson, Jonas Gardsiö, Tomas Nilsson.
Lena öppnade mötet och hälsade alla välkomna !
Lena tog till orda och efter ett konstituerande, så valdes enhälligt Kjell Tenn till
att inneha positionen, vice ordförande i vår kommitté. Sekreterare Ole Opseth,
kassör Arne Näsvall och till vice sekreterare, Anders Nilsson.
- Genomgång av tidigare mötesprotokoll, ej från årsmötet.
Bengt och Jonas håller på och fixar med nya infoblad / korrekt text som skall
bifogas och placeras vid våra nödlådor.
Bengt poängterade att nytt telefonnummer skall anges på infobladen. Lena
undersöker vilket nummer som är lämpligt att använda. Polisens 010-nr, eller
114 14 ? ( Ett nr att använda= Lena Nilssons mobiltfn. ( 070-2571194 ).
- Nödlådor.
Färdigställda påsar med div nödutrustning och proviant, skall finna lagerlagda,
för att kunna avhämtas av medlem eller vid planerade insatser, och för att
underlätta påfyllning etc i våra nödlådor. Anders Nilsson fixar påsarna, och de
lagras vid Polisstationen i Idre.
Vi skall nyttja polisflyget, detta för att snabbt kunna få ut till våra lådor den
viktiga utrustningen och proviant m.m.
- Kontakten med Norge.
För att förmedla info och göra reklam för oss i Norge, har vi bl.a ombett Jonas
Gardsiö, att undersöka vidare med Fjällposten i Idre, denna tidskrift / blad skall
utges i Norge, våra gränstrakter. – Vi har även två personer ( norrmän ) som vi
kan nyttja till att kunna förmedla fjällsäkerhetsfrågor m.m i Norge. ( Lena har
namnen på de två norrmännen ).

Gränsöverskridande verksamhet skall vi fortsätta med, och hur skall vi på bästa
sätt kunna gå vidare med gränsöverskridande arbete ? - vi spånar lite i
kommittén.
-Tidningen Fjällsäker.
Tidningen är nedlagd och i stället kommer ett infoblad att i fortsättningen
distribueras.- mycke att fjällinformation hänvisas i dag till den moderna
tekniken, data / hemsidor etc.
-Leder runt Nipfjället.
Lederna är uppkörda av Länsstyrelsen, så kommer att i fortsättningen bli.
Fjällsäkerhetskommittén tar inget ansvar för annan, att utföra detta uppdrag.
-Ekonomi.
I vår kassa finns f.n ( 2011 01 13 ) 21.328.97 kronor.
-Transitleder.
Hans Rustad berättade om en planerad led från Sälen och norrut i landet, ev
även längre söderut. Tanken är att skoteråkaren skall kunna färdas en längre
sträcka och endast betalat / löst ett sk ledkort. – En fjällsäker led !
-Utbildning för 9.orna. / Fjällsäkerhet.
Utbildare kommer att vara elever från Fjäll / Äventyrsledarutbildningen,
Älvdalen. De kommer att sköta utbildningen i dess helhet och vi tillhandahåller
div utrustning.
-Skoteruthyrare / Utbildning.
24—25/1-10 kommer en utbildning att äga rum i Idre, Bygdegården. Förutom
våra lokala uthyrare så kommer även Härjedalen och Sälen, samt Norge att
deltaga med uthyrare. Inbjudan är utskickad till berörda aktörer.
Vid utbildningen kommer representanter från bl.a Länsstyrelsen, Polisen,
Naturvårdsverket och även från vår kommitté ( Tomas Nilsson ) att sköta
utbildningen. 600 kronor kostar utbildningen, detta inkl. mat och kurslitteratur. I
dagsläget ( 2011 01 13 ) var det c:a 40 st personer inbjudna.
-Förhoppningsvis skall denna utbildning vara till nytta med tanke på "
fjällsäkerhet ".

-Tidningen Snowrider.
Den 2011 02 02 kommer Tull och Polis att utöva en skoterkontroll i terräng, och
där journalister vid tidningen Snowrider deltar, detta för att skapa ett reportage
om kontrollen, samt vår kommittés arbete för fjällsäkerhet. Polisflyget kommer
att besöka oss och vara med vid detta tillfälle. " Flygchefen från Stockholm,
skall själv vara pilot ".
Tidningen Snowrider ges ut i flera länder, bl.a Norge och Finland. Aktuellt
reportage kommer sedan att kunna beskådas i Snowrider vid påsk, 2011.
Lena informerade om att en kvinna ( militära ) ville få utbildning/undervisning i
fjällsäkerhet, den 4/2-2011. Lena och Arvid Arvidsson kommer att ta hand om
denna utbildning. Detta sker vid fjällstationen i Grövelsjön.
-Profileringsdag.
Den 2011 03 19 så skall vi deltaga i ett familjerally / skoter i Idre. Till detta rally
kommer radio Dalarna ( Mats Ingels ) att medverka. Han vill göra ett
underhållningsprogram. Vår roll i detta ? – skall vi anordna en frågestation ?,
eller hitta på ngt annat ? –Vi spånar och i god tid innan, sammankallar vi till ett
styrelsemöte.
Tomas Nilsson undersöker lite omkring ev lämplig plats för oss i kommittén att
kunna anordna ev en frågestation etc.
Hans Rustad hade en idé om att inbjuda Eva Thörnelöf ( ordf i rådet ) till en
sådan profileringsdag, detta för att hon skall bekanta sig med oss och våra
fjällområdet etc.
-Adress till Kommittén.
Hemsidan / Fjällsäkerhetsrådet ( Fjallinfo.nu ) kommer att inte finnas mera.
Vi må ordna så att våran adress / länk kan nås. ( www. N Dalarna. se )
-Kläder.
Tomas Nilsson och Jonas Gardsiö har fått uppdraget att spåna i ev klädesplagg,
nya jackor till styrelsemedlemmar. Ny uppfräschning och en jacka med den
aktuella nya adressen till kommittén. Antalet jackor 10-15 st / pris och vilket
plagg ?
-Lavinskyltning.

Skyltning skall ske och i vissa utvalda fjällområden. Tidigare beslut finns på
vem eller vilka som sätter upp skyltarna. Lena Nilsson tar en coll med
Polismyndigheten, detta i anledning utav vad som är angivet och skrivet i den
lokala ordningsstadgan för Älvdalens kommun. – Polisens ansvar ?

Idre 2011 01 13
Anders Nilsson

