
 

 

  

Protokoll fört vid styrelsemöte Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté  

den 17 december 2020.  
  

Plats och tid: Idre Polis/Tullstation samt skype kl. 16.00  

 

Närvarande: Lena Nilsson, Per-Agne Ericsson, Josefin Norell, Svante Månsson, Trond Lia. 

Via länk: Kjell Tenn, Helena Ohlsson, Örjan Stefansson. 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Lena Nilsson hälsade alla välkomna. Kort presentation av mötets 

deltagare. 

 

2. Föregående mötesprotokoll 

Precis som för många andra verksamheter har kommittén påverkats av detta märkliga 

år. Föregående protokoll går därför så långt tillbaka i tiden som till årsmötet för 2019, 

som hölls den 9 januari. Bland punkterna under övriga frågor: 

 Fjällsäkerhetsappen fungerar inte. Idag kan vi konstatera att appen har 

upphört. Efterföljande diskussioner under punkt 8. 

 Nödtelefonerna, hur kontrolleras det att de funkar? RLC Bergslagen gör 

kontinuerliga kontroller. 

 Vintersäker 2020. Återkommer under punkt 4 

Protokollet lades därefter till handlingarna och vi tar avstamp härifrån och framåt. 

 

3. Nödlådor 

Vi har idag 17 st. nödlådor.  

Efter genomgång av utrustningslista till nödlådorna, så kom vi fram till att plocka bort 

t-spriten och själva spritköken, men behålla kokkärlen. Lena beställer ytterligare 10 st. 

kärl att komplettera med.  

Utöver innehållet i tidigare påsar köper vi in Dauerbindor och tändpåsar.  

Lena och Jossan gör iordning påsar och informationslappar. Lena hör med PO om att 

beställa fler (många) färdmeddelandeblock. 

 

Trond ombesörjer att fjällräddningen får ut nya påsar till Slagubäckskojan och 

Ulandsstugan. Länsstyrelsen tar han om nödlådorna inom reservaten och vi hör med 

Arne om lådorna i Grövelsjöområdet.  

 

Funderingar kring vem som sköter om raststugorna nedanför Sömlingshågna? 

Örjan kollar upp - Sköts av skoterklubben. 

 

 

 



4. Vintersäker 

Varje år utbildas ungdomar i årskurs 8, Särna-Idre i fjällsäkerhet. Utbildningen som är 

en del i Fjällsäkerhetsrådets krav på de olika kommittéerna genomfördes i år i februari 

uppe i Grövelsjön. I våras var SVT med, vilket resulterade i tre fina och bra inslag. 

Finns bland annat på kommitténs facebooksida. 

 

Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté har till sin hjälp Älvdalens utbildningscentrum 

som de senaste åren varit ansvariga för eventet. Vi har fått besked om att utbildningen 

2021 kan bli den sista. Lena hör med Dennis Franzén om så är fallet och varför. Skulle 

Älvdalens utbildningscentrum efter 2021 ej arrangera Vintersäker, så behöver vi se 

över hur vi själva eller med hjälp av andra roddar arrangemanget. 

 

Fjällsäkerhetsrådet bidrar med medel till arrangemanget. 

 

 

5. Information/Säkerhet – sociala medier? 

Lena lyfter frågan om hur vi når den ökande skaran av besökare till våra trakter? 

Många ovana fjällturister. Hur får vi ut information generellt och om säkerhet? 

 

Kjell konstaterar att kommitténs hemsida inte har uppdaterats på väldigt länge.  

Vi måste rensa bort gammalt och få in nytt. Vi behöver hålla våra flöden uppdaterade, 

intressanta och aktuella. Hur? Diskussioner kring hur vi profilerar oss. Tankar om att 

ta in extern hjälp. Örjan kollar med Länsstyrelsens interna kommunikationsgrupp om 

de kan vara behjälpliga med hemsidan. Trond hör med Jonas om vad han vill. 

 

 

6. Redovisning/ansökan nya bidrag 

Efter ett år på sparlåga har endast drygt 10 000 kr förbrukats i samband med 

Vintersäker. I kassan finns 35 323,83 kr. 

Diskussioner kring vad och var vi ska/kan söka bidrag.  

 

Styrelsen beslutar att söka pengar hos Trängslet regleringsfond. Kjell tar på sig att 

kolla upp ansökningskriterierna och i aktuellt fall göra en ansökan. 

 

Styrelsen beslutar även att beställa 500 st. nya buffar med svart botten. 

 

Bidrag om minst 20 000 kr söks hos i första hand fjällsäkerhetsrådet för kostnad av 

extern hjälp för hantering av sociala medier och hemsida. 

 

Inför årsmötet görs en budget för 2021. 

 

 

7. Nästa möte 

Årsmöte, förslag att förlägga det på Hembygdsgården, tisdag, onsdag eller torsdag 

vecka 4 kl.18 med möjlighet att även koppla upp sig digitalt. Lena återkommer med 

datum. Om förutsättningarna är sådana att det fungerar köps även smörgåstårta in.  

 

 

 

 

 



8. Övriga frågor 

 Diskussioner kring kommunikation och täckning i fjällvärlden. Många 

områden har dålig eller ingen täckning. Olika instanser/aktörer arbetar för att 

utveckla. Styrelsen är eniga om att detta är en viktig punkt att lyfta. Till 

årsmötet funderar vi kring hur vi går vidare.  

Trond pratar med Anders Wallin och Örjan kollar på sitt håll. 

 Angående appar, finns idag ett flertal, är appen 112 den som fungerar bäst? 

Och som vi ska satsa på att ”marknadsföra”? 

 

 

Vid anteckningarna 

 

______________________________ 

Josefin Norell 

 

 

 

 

Justeras 

_______________________________  

Ordförande Lena Nilsson   

 

 

 


