Protokoll vid styrelsemötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté
den 12 maj 2014.
Plats och tid: Idre Polis/Tullstation kl. 18:00
Närvarande: Arne Näsvall, Lars Westblad, Lena Nilsson, Jonas Gardsiö, Veronica Nilsson
och Bengt Sivertsson

1: Mötets öppnande
Lena öppnade mötet och hälsade välkommen till detsamma.
2: Genomgång av förra mötets protokoll
Protokollet föredrogs av Lars och ändringarna i verksamhetsberättelsen påtalades.
3: Ekonomi, Bidrag
Kassabehållningen är i dagsläget 36 673:37 efter det att bidrag på totalt 35 000:- har
inkommit.
SOND har tidigare av oss ansökt om bidrag för ledkryss, 1 000 st. á 17:-/st. och mötet beslöt
att lämna ett bidrag på 5 000:- till SOND för fjällsäkerhetsfrämjande åtgärder. Vissa krav på
motprestation ställs på SOND, Lars kontaktar Arne ang. detta.
Mötet beslöt att söka 10 000:- av LST till kryss/skyltning på anslutande leder inom reservat,
denna ansökan fick Victoria i uppdrag att skriva. Det togs även ett beslut på att söka 10 000:av kommunen till undervisning av årskurs 9, denna ansökan skrivs av Lars efter kontakt med
Kjell Tenn om hur och vart en sådan ska ställas.
Finns det möjlighet att söka bidrag från fler? T ex Trängslets regleringsfond mm.
4: Medlemskap i Dalarnas Turistråd
Mötet beslöt att vänligt men bestämt tacka nej till medlemskap. Lena informerar Visit Idre om
detta. Kanske Visit Idre kan länka till oss på sin hemsida, vi länkar till dom på våran sida
redan.
5: Vinterutbildning av årskurs 9
Den utbildning i Älvdalen som har genomfört utbildningen läggs ner, Dennis Franzén som
brinner för detta ska försöka ordna med någon annan lösning men kan inte lova säkert att han
kan genomföra vinterns utbildning, han meddelar NDFSK så fort han vet hur det blir.
6: Nödlådor
Till vintern 14/15 beslöts att nödlådor på de mest frekventa platserna ska förses med någon
typ av lås så att viss åverkan behöver göras för att komma åt innehållet, detta görs som ett
försök som utvärderas sommaren 2015.
Inför sommaren 2014 beslöts att Lena kollar om det är möjligt att flyga ut med helikopter för
att åtgärda nödlådorna.

7. Övriga frågor
 Profilering på Idre Fjäll - på den slinga som rullar flera gånger dagligen har det funnits
bilder med 6 tips med NDFSK som avsändare. Tyvärr så hann inte det planerade TVinslaget bli verklighet i vinter men ambitionen är att få till detta också inom en snar
framtid.


”Cykelstigen” från Burusjön mot Grundagsätern är i stort behov av renovering,
Victoria kollar om LST har något ansvar där eftersom det var oklart hos mötets
deltagare vem som ansvarar för den.



Finns möjlighet att LST länkar till oss på sin hemsida, vi länkar till deras på vår sida
redan. Victoria kollar detta hos LST.

Nästa möte:
Tillsammans med Sälens Fjällsäkerhetskommitté i Sörsjön innan midsommar.
26/8 2014 kl. 18.00 i Polis-Tullstationen i Idre med Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté.
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