Protokoll från styrelsemöte NDFSK 17 januari 2013.
Plats: Polisstationen i Idre.
Tid: 18:00
Närvarande: Lena, Hans, Jonas, Arne, Bengt, Ole.
1. Mötet öppnas.
Lena hälsade välkommen.
2. Genomgång av förra mötets protokoll.
Ekonomiska situationen diskutterades. Saknas utlovade medel från rådet.
Samverkan med Sälen. Styrelsen är av den uppfattningen att samarbetet med kommittén i
Sälen där vi har gemensamma möten två gånger i året fortsätter.
Hjälptelefonerna diskuterades i anledning att dagens system kommer utgå. Kommittén
bevakar utveckling och sannolikt kommer ett nytt system avlösa dagens.
Laddstationer. Bengt har hört sig för och i utgångspunkten är inte ägaren (RPS) av dagens
hjälptelefoner intresserad av att det tas ström från dessa för att ladda mobiltelefoner. Man
fruktar det går utöver funktionen till nödtelefonen. Men man avfärdar inte idén utan vidare
och kan dock föra en viss diskussion om saken. S70 blir kvar tills vidare.
Annars var det flera synpunkter kring bordet om projektet ladd stationer, flera är lite
skeptiska. Andra lösningar som nödladdarare o solcellspanel finns för en överkomlig pris.
Jonas ska försöka lägga ut info på hemsidan ang problematik om man förlitar sig på telefoner.
Bidragsfrågan. Anders har skissat på flera alternativ. Det beslutas att kommittén söker
kommun på 10000,- och jordägarna.
Mössor. Lena har kontaktat Tomas som hade kontakten med leverantör förra gången.
3. Inkomna skrivelser.
SMHI, se info från lena pr mejl. Den som känner för det ger SMHI synpunkter i frågan
4. Ekonomi.
Kassabehållningen er pr idag kr 6726,-.
5. Utbildningsprogram.
Vi borde gjort ett standard info-upplägg (t.ex i power point) för att hålla vid tillfäller vi är
ombedd att komma tala inför grupper.
Teman:
Vi kan ta utgångspunkt i den broschyr som rådet har gett ut.

6. Broschyrer.
Vi har fått en del av Broschyrer som vi ska distribuera. Lena beställer fler och kommer lämna
ut dessa för distribuering.
7. Övriga frågor.
Det diskutterades en rad olika frågor kring kommitténs arbete;
att få med information på olika kalendrar som ges ut t.ex. Fjätervålas.
Ska vi vara med vid något arrangemang i vinter för att profilera vårat arbete? Tyck till och
meddela Lena.
Nödlådor. Texten ska uppdateras. Bengt och Jonas följer upp revidering av texten.

8. Nästa möte.
Torsdag 21 mars kl 18:00 Länsstyrelsens lokaler Idre industriområde.

Ole O
Sekr.

