
 
 

 

Protokoll från  årsmötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté den 

2 november 2009. 
 

Årsmötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté hölls i skolan i Storsätra den 2 november 

2009 kl 19:00. Närvarande var: 

Lena Nilsson, Polisen 

MyrHerbert Halvarsson, Älvdalens kommun 

Ole Opseth, Länsstyrelsen 

Arne Näsvall, Fjällräddarna 

Hans Rustad, SOND 

Bengt Sivertsson, Tullen 

Jonas Gardsiö, IT-ansvarig 

Tomas Nilsson, IdreFjäll 

Ronny Enarsson, Långfjällets Skoterklubb 

Arvid Arvidsson, Turistanläggningarna 

Sven-Erik Nisén, Turistanläggningarna 

Peter Andersson, Idre Sameby 

Anders Eijdervik, Älvdalens utb. centrum 

Tony Persson, Flötningens skoterklubb 

Per- Agne Ericsson, Idrefjällens skoterklubb 

Jonny Åslund, IdreFjäll. 

 

 

1. Mötet öppnas. 

Lena Hälsade välkommen. 

 

2. Fastställande av röstlängd. 

Närvaro registrerades och medlemslistan uppdaterades. 

 

3. Godkännande av kallelse. 

Årsmötet ansåg att kallelsen skett enligt stadgarna. 

  

4. Val av ordförande för årsmötet. 

Lena Nilsson valdes till ordförande för årsmötet. 

 

5. Val av sekreterare för årsmötet. 

Ole Opseth valdes som sekreterare för årsmötet. 

 

6. Val av två personer att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

Arne Näsvall och Bengt Sivertsson vald att jämte ordförande justera protokoll. 

 



7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen. Komplettering av verksamhetsberättelsen: 

Hans, MyrHerbert och Lena deltog vid Snöskoterrådets årsmöte i Östersund.  

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen med justering/komplettering som ovan nämnt. 

  

8. Revisorernas berättelse.  

Årsmötet godkände revisionsberättelsen. 

 

9. Fastställande av resultat och balansräkning 

Årsmötet godkände föredragen resultatrapport. Resultat och balansräkning bifogas protokoll 

vid utskick. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beviljade Styrelsen ansvarsfrihet. 

 

11. Beslut om inriktning av verksamheten under kommande verksamhetsår. 

En gemensam uppfattning är att kommittén ska jobba vidare med fjällsäkerhetsfrågor. 

Styrelsen får i uppdrag att göra en verksamhetsplan för kommande år.   

  

12. Frågor som hänskjutits till årsmötet i behörig ordning. 

Styrelsen har inga saker som tas upp. 

 

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 

I dag är det 7 styrelserepresentanter och 4 suppleanter. Årsmötet vill att det fortsätter med 

detta antalet. 

 

14. Val av ordförande i styrelsen. 

Valberedningen föreslog omval. Årsmötet biföll. 

 

15. Val av övriga ledamöter och 2 suppleanter för två år.  

Valberedningen föreslog omval. Ole, MyrHerbert och Peter omvald för 2 år. Jonas och Tomas 

suppleanter omvald för 2 år.  

 

16. Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant för ett år. 

Valberedningen föreslår Arvid Arvidsson som revisor för 1 år och Jonny Åslund som 

revisorsuppleant för 1 år. Årsmötet biföll.  

 

17. Val av valberedning för ett år. 

Sven-Erik Halvarsson och Per-Agne Ericsson valdes som valberedning för 1 år. Förstnämnda 

är sammankallande. 

 

18. Övriga frågor. 

Peter A. frågade om alla har stadgarna. Stadgarna samt alla mötesprotokoll finns på hemsidan, 

www.fjallsaker.nu.   

Per-Agne frågade om återrapportering av hur bidrag till skoterklubbarna använts. Kommittén 

har beslut på att skoterklubbarna ska rapportera tillbaka. Detta för att kommittén i sin tur kan 

redovisa till Rådet i sin tur.  

Hans Rustad vill ha fler inspel på vilka saker fjällsäkerhetskommittén kan jobba med. Det 

uppmanas därför om att komma med inspel till styrelsen.  

http://www.fjallsaker.nu/


Hans R uppmanade dessutom om att medlemmarna tar möjligheterna i akt att informera om 

kommitténs arbete.  

 

 

 

 

 

 

Lena Nilsson 

Ordförande 

 

 

 

 

 

Bengt Sivertsson 

Justeringsman 

 

 

 

 

Arne Näsvall 

Justeringsman 


