Protokoll vid styrelsemötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté
den 6 december 2012.
Plats och tid: Idre Kulturhus kl 17:30
Närvarande: Arne, Anders, Bengt, Lena, Felix, Hans, Lars.

1: Lena hälsade välkommen

2: Verksamhetsberättelse. Genomgång av verksamhetsberättelsen för 2011-12. Inga kommentarer
eller tillägg.

3: Sökta medel 2012-13.
Lena gick igenom ansökningarna för nästa år vilka är:
Skolkontakt sökt 10 000,Profilering sökt 15 000,Nödlådor sökt 3000,Samt att vi ansökt grundbidrag som har höjts till 7000,-

4: Samverkan med sälen
Lena tog upp punkt från möte m Sälen där man diskuterade frågan kring hjälptelefoner. Dagens
system drivs av RPS till 2015. Sen är det i dagsläget osäkert. Man talade om att söka pengar för att
följa upp frågan. Styrelsen i NDFSK tycker nu att det inte är någon fråga att söka medel för.
Styret var av den uppfattningen att det finns en huvudman och att vår insats riktas mot att trycka på
denna för att dels kolla status i frågan och dels påverka så att det även finns ett fungerande system
för hjälptelefoner efter att dagens system har lagts ner.

5: Laddstationer
Test laddstationer. Anders skissar på et projekt som grund för ansökningar till nästa möte i januar.

6. Andra bidragsansökningar
Anders och Felix skissar på upplägg fram till nästa möte.
Dessutom kommer vi få lite pengar för utdelning av broschyrer.

7: Info Grövelsjön.
En scoutförening kommer till Grövelsjön 23 feb -2 mars och önskar info om fjällsäkerhet. Lena
föreslår att vi gör ett bildspel som vi kan använda vid flera tillfällen. Saken tas upp på nästa möte.

8. Mössor.
Frågan är om vi behöver flera mössor. Mötet beslöt att beställa flera mössor.

9. Övriga frågor
Hans: Gemensamma möten med sälen. Vi bör fortsätta men ej slå ihop kommitteerna.
Hans: Diplomerad skoteruthyrar. Denna utbildningen bör ges vid flera tillfällen. Lena informerade att
en sådan utbildning går i Åre nu. Men man kan med fördel köra utbildningen igen i ”vårat” område.

Ole O.
Sekr.

