
 

 

  

Protokoll vid styrelsemötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté  

den 26 januari 2016  
  

Plats och tid: Idre Polis/Tullstation kl. 18:00  

 

Närvarande: Lena Nilsson, Per-Agne Ericson, Josefin Norell, Anette Eriksson, Sven-Erik 

”Felix” Halvarsson, Arne Näsvall, Jonas Gardsiö, John Halvarsson, Lars Westblad 

 

 

 

1: Mötets öppnande 

Lena öppnade mötet och hälsade välkommen till detsamma. 

 

2: Genomgång av förra mötets protokoll 

Protokollet föredrogs av Lena och följande tillägg/information gjordes: 

 

Hemsidan på engelska har påbörjats och felaktigheter angående kartor har ändrats. 

 

Helena Adolfsson tillfrågas angående styrelsen, Felix tar detta vidare. 

 

3: Ordförandekonferens 

Konferensen bestod av 2 dagar varav 1,5 dag ägnades åt erfarenhetsutbyte. Lena berättade om 

våra projekt tidigare och inför vintern. Man informerade även om Lavininfo, det nya sättet att 

varna. Eventuellt kan kommittéerna komma att åka på lavinkurs, Tomas Wärdell håller i 

denna utbildning. Minnesanteckningar från konferensen kommer senare. 

 

4: Vintersäker 

Vintersäker hålls 11-12/2 i Lövåsen, ledare är Vera och Saga. Prinsparet kommer inte och 

detsamma gäller Ylva Thörn som också är tillfrågad. Lars Lisspers har däremot för avsikt att 

komma. Eventuellt så kommer Radio Dalarna dit för ett reportage. Vi ger en buff till 

goodiebagen och eventuellt något mera, t.ex. en kniv.   

 

 

5: Fjällsäkerhetsappen: 

Först gavs en kort info till Anette om vad Trygve är för något. Det verkar som att teamet 

bakom Trygve har lyssnat på våra åsikter och de planerar nu att komma ut med en 

fjällsäkerhetsapp – Det digitala färdmeddelandet. Per Kjällgården höll föredrag på 

ordförandekonferensen och P-O Wikberg visade intresse för detta. 

 

 

 



6: Utbildningsmaterial 

Utbildningsmateriel är framtaget för utbildning utanför fjällkommuner, en Powerpoint finns 

att tillgå. Den skulle kunna ligga på hemsidan, Lena kollar rättigheter för att lägga ut.  

 

7: Jackor 

Dessa har inte någon jacka: John, Per-Agne, Peter, Josefin, Anette. 

 

8: Bränsle i Flötningen 
Det finns ej bränsle i Flötningen längre, det är borttaget på den nya skoterledskartan. Lena 

ringer och ber om att skyltarna ska tas ned.  

 

9: Nödlådor 

Lena, Anette och Josefin packar i ordning påsar till nödlådorna, detta är klart på 

eftermiddagen den 27/1. LST tar med sig några till Hävlingen för påfyllning.  

 

10: Buffar 

Vi har fått våra 500 buffar. Vi får ett antal per person att dela ut till den man tycker att ska 

prydas av en så vacker tingest. 

 

11: Studiebesök på skoterleder 

Vi diskuterade datum ett tag och kom sedan in på vad nyttan med denna och övriga träffar 

med Sälens Fjällsäkerhetskommitté skulle kunna vara. Efter ett tags funderande och 

diskuterande kom mötet fram till att vi bedriver verksamhet på så olika sätt och har så olika 

uppgifter att det inte finns någon anledning att lägga den tid som vi har så svårt att hitta ”bara 

för att mötas” så att säga. Därför avslutar vi för nu vårt samarbete i den form som innebär att 

vi ska träffas och diskutera men är naturligtvis öppna för kontakt på andra sätt om det skulle 

behövas. Kort sagt: Det vart inget studiebesök på skoterlederna och tills vidare inte några 

andra möten heller.  

 

12. Övriga frågor 

 Vår annons på skoterkartan visades upp av Lena. 

 Scouter som frågade om möjlighet att låna fjällpulkor hänvisas till uthyrare, eventuellt 
frågar Lena Olle om det finns några militärpulkor att låna ut.  

 Vi har sökt 28 000:- i bidrag. Anette fick frågan om hur vi söker pengar från 
kommunen och undersöker hur vi kan söka för t.ex. Vintersäker, 10 000:- årligen. 

 Kassabehållning 26/1: 24 204:- 

 Nya skoterledskartan kommer vecka 6, varje ledkorsning blir numrerad på kartan och i 
naturen. 

 4 700 mil sladdas årligen i SOND:s område på deras 150 mil leder. 

 SOND arbetar med att få fram en skoterapp. 

 Eventet Turglädje blir troligen av 2016. 

 Buffar delades ut.  
 

 

Nästa möte: 

I april 2016, kl. 18.00 på Idre Polis/Tullstation 

 

Mötet Avslutas 


