
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Norra Dalarnas 

Fjällsäkerhetskommitté 

 
 

Tid: 2008-10-29 kl. 19,00 

Plats: Restaurang Lodjuret, Idre 

Närvarande:  Lena Nilsson  Polisen 

 Hans Rustad  Särna Snöskoterklubb 

 Herbert Halvarsson Älvdalens kommun 

 Arne Näsvall  Civila Fjällräddarna 

 Bengt Sivertsson Tullen 

 Tomas Nilsson Idre Fjäll 

 Arvid Arvidsson Turistanläggningarna 

 Sven-Erik Nisén Turistanläggningarna 

 Jonny Åslund Idre Fjäll 

 Sven-Erik Halvarsson Härjehogna Snöskoterklubb 

 Tony Persson Flötningen Snöskoterklubb 

 Per-Agne Eriksson Idrefjällens Snöskoterklubb 

 

 

1 Mötet öppnas 

Lena Nilsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Dagordningen för mötet 

godkändes med viss justering från pkt. 7. 

 

2 Fastställande av röstlängd 

Nuvarande röstlängd godkändes av mötet. 

 

3 Godkännande av kallelse 

Mötet godkände att kallelse till mötet utsänts i föreskriven tid. 

 

4 Val av ordförande för mötet 

Lena Nilsson valdes till ordförande för mötet. 

 

5 Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes Bengt Sivertsson 

 

 



 

 

6 Val av två personer att tillsammans med ordförande justera protokollet 

Jonny Åslund och Per-Agne Eriksson valdes att jämte ordförande justera protokollet 

 

7 Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen delgavs mötesdeltagarna. Lena gick igenom berättelsens innehåll där 

bl.a. projektet Skolkontakt i syfte att öka fjällsäkerhetsmedvetandet bland Särna och Idres 

skolbarn i 9:an värderas som omtyckt och lyckat. Detta samt samarbetet med Älvdalens 

Utbildningscentrum kommer att fortsätta och utvecklas. 

Styrelsen har också lagt stor vikt att på olika sätt profilera Fjällsäkerhetskommittén genom att 

annonsering, informationstrailer i radio Siljan, deltagande i olika arrangemang mm 

Mötet godkände berättelsen av mötet och lades till handlingarna. 

 

8 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen för det gångna räkenskapsåret upplästes av ordföranden. Berättelsen 

godkändes av mötet och lades till handlingarna. 

 

9 Balans och resultaträkning 

Hans Rustad redogjorde för de olika posterna i Bokslutets balans och resultaträkning. Mötet 

beslöt att fastställa bokslutet för räkenskapsåret 2007-2008.  

 

10 Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 

11 Beslut om inriktning av verksamheten under kommande verksamhetsår 

Mötet beslöt att i likhet med tidigare år inrikta verksamheten på förebyggande 

fjällsäkerhetsarbete genom information och aktuella punktinsatser. 

 

12 Frågor som hänskjutits till årsmötet i behörig ordning 

 Enl. pkt.11 i 2007 årsmötesprotokoll beslöt mötet om förslag till stadgeändring att vid 

årsmöte välja 1(en) revisor och 1(en) suppleant för revisor i stället för 2(två) av vardera. 

Ändringen måste beslutas av två efterföljande årsmöten. 

Mötet beslöt, i likhet med föregående årsmötesprotokoll pkt 11:s förslag, att ändra från 2(två) 

till 1(en) vardera revisor och revisorssuppleant. 

 

12a Stadgeändring 

Mötet beslöt att ändra kommitténs stadgar; §4 ÅRSMÖTE pkt 16. till Val av en revisor och 

en revisorssuppleant för ett år. 

 

13 Fastställande av antalet styrelseledamöter 

Mötet beslöt att styrelsen i likhet med tidigare år ska bestå av 7 st ledamöter  och 4 st 

suppleanter. 

 

14 Val av ordförande för styrelsen. 

Mötet beslöt omval av Lena Nilsson som styrelseordförande för en tid av 1 år. 

 

 

 

 



 

 

 

15 Val av övriga ledamöter och suppleanter 

Anders Nilsson omvaldes som ledamot för en tid av 2 år 

Arne Näsvall omvaldes som ledamot för en tid av 2 år. 

Hans Rustad omvaldes som ledamot för en tid av 2 år 

 

Sven-Erik Halvarsson omvaldes som suppleant för en tid av 2 år 

Bengt Sivertsson omvaldes som suppleant för en tid av 2 år 

 

Styrelseledamöter och suppleanter för 2008-09 

Ordförande / Lena Nilsson 

Ledamöter / Myr Herbert Halvarsson, Ole Opseth, Peter Anderssson, Anders Nilsson, Arne 

Näsvall och Hans Rustad. 

Suppleanter / Tomas Nilsson, Jonas Gardsjö, Sven-Erik Halvarsson och Bengt Sivertsson  

 

16 Val av revisor och revisorssuppleant 

Mötet beslöt välja Lars Balstadsveen som ordinarie revisor för 1 år och Arvid Arvidsson som 

revisorssuppleant för en tid av 1 år. 

 

17 Val av valberedning 

Sven-Erik Halvarsson och Anders Ejdervik omvaldes att utgöra valberedningen för en tid av 1 

år. 

 

18 Övriga frågor  

Inga frågor. 

 

19 Avslutning 

Ordförande tackade för intresset och  avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Sivertsson   Lena Nilsson 

Mötessekreterare   Mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

 

Jonny Åslund   Per-Agne Eriksson 

Justeringsman   Justeringsman 

 


