Protokoll
Styrelsemöte Fjällsäkerhetskommiten Norra Dalarna 20070329.
Mötet hölls i Länsstyrelsens lokaler i Idre ovan nämnda dato kl 18:00. Närvarande var Lena
Nilsson, Herbert Halvarsson, Anders Nilsson, Sven-Erik Halvarsson, Tomas Nilsson och Ole
Opseth.
1: Bidrag och Ekonomi.
Från Rådet har vi nu fått dom pengar vi ansökt om, d.v.s. grundbidrag på 5000 kronor och
35 000 kronor till projekten skolkontakt, ledkarta och profilering.
2: Ersättning.
I samband med olika projekt och tillställningar ställer personer i fjällsäkerhetskommitten upp
på fritiden för att informera om fjällsäkerhet och kommittens arbetet. I samband med det
tycker styrelsen att en form av ersättning är rimlig. Det beslutades att Lena Nilsson och Per
Agne från fjällräddningen får h.h.v. 800 och 400 kronor för utlägg i samband med
utbildningsdag för skolan.
3: Medel till skoterklubbarna.
Tidigare i vinter har SOND ansökt om medel för underhåll och säkring av leder. Med
bakgrund i kommiteens solida ekonomi beslöt Styrelsen att ge SOND 25000 kronor till detta
arbetet. Om Gördalen snöskoterklubb ansöker tilldelas dom 5000 kronor. Tilldelade medel
ska redovisas till kommiteen.
4: Skolkontakt.
Lena redogjorde för vinterns upplägg som var lyckad och uppskattad. Kommiteen bidrog med
mat och liggunderlag.
5: Ledkryss-projektet.
Ole och Anders jobbar vidare. Man ska försöka jobba vidare med det system som finns sen
tidigare på Kungsleden med numrerade stolpar. Vidare kontaktas Älvdalens
Utbildningscentrum för att kolla om någon av deras elever vill jobba lite med saken som ett
projektjobb i sin utbildning.
6: Norge-kontakt.
Saken beror till nästa möte.

7: Profilering.
Kommiteen kommer att göra en profileringsinsats vid Grövelsjön Fjällstation fredag den 13
april. Radio och TV är inviterat. Innan tas det fram en enkel profileringsjacka, en skylt samt
att kommiteen bjuder på kaffe m.m.
8: Nödtelefoner.
Polisen kommer att sätta upp en nödtelefon vid Olån väster om Grövelsjön.
Fjällsäkerhetskommiten skriver till Rikspolisstyrelsen om önskan att ha en nödtelefon vid
Nordsjön i Drevfjället. Lena håller i denna fråga.
9: Hemsidan.
Lena kontaktar Jonas för att lägga in aktuella saker.
10: Övriga frågor.
Sven-Erik redogjorde för Sonds arbete med att få till en led från söder mot Storfjäten, så att
leden Fonnvallen-Storfjäten inte längre blir en blindled.
Näste möte blir i Särna den 23 augusti på ”Älgen”, Idre.
Årsmötet blir fredagen den 28 september i Särna.
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