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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE MED NORRA DALARNAS 

FJÄLLSÄKERHETSKOMMITTÉ. 

 

Plats. Polisstationen i Idre, klockan 18.00. 

 

Närvarande: 

Hans Rustad, Arne Näsvall, Bengt Sivertsson, Jonas Gardsiö, Herbert Halvarsson, Lena 

Nilsson, Anders Nilsson. 

 

Ordförande hälsade närvarande välkomna och öppnade mötet. 

 

Genomgång utav förra mötesprotokollet: 

 

Rustad omnämnde att sändlista avseende tidningen Fjällsäker borde reviders och att detta 

även skett gällande vissa orter i vår region. 

 

Ang. Profilering av vår kommitté i tidningen Fjällsäker, detta har inte framförts vid 

årskonferensen ( Klövsjö ) utav Lena, utan detta får vi nog själva taga kontakt med ansvarig 

utgivare för nämnda tidsskrift.  

 

Ett förslag är, att Anders Ejdervik, lokal kunnig fjällmänniska m.m., är rätt person för att ev 

kunna marknadsföra oss i tidningen Fjällsäker, detta både i skrift och med bild/er. 

 

Ang. Uppdraget att undersöka, vart blanketten ” färdmeddelande tillhandahålls”, så hade inte 

Lena tillfrågat detta vid konferensen i Klövsjö. Lena kommer att undersöka ånyo i sak. 

Enhälligt att kommittén ligger lågt, ang blanketten och med förhoppning att färdmeddelandet 

nyttjas på ett korrekt och ett informativt sätt av den person som skall nyttja vår vackra 

fjällvärld. 

 

Ang. vår pengaresurs, i kassan skall det vid skrivande stund, finnas summan 16.989.17 

kronor. Inga pengar från Naturvårdsverket har kommit till kommittén ännu ( 2009 01 14 ). 

Sökta medel: 

Nödlådor..2.500 + 2.500 kronor 

Milkoprojektet..25.000 kronor 

Skolor..5.000 kronor. 

 

Enligt Lena så hade Naturvårdsverket ( P.o Wickberg ) ett förslag att vad gällande Milko, så 

sköter verket den betalningen. Lena hade dock info till Wickberg att summan förmodligen 

inte är den som ansökan avsåg. Vecka 6-9 kommer vår logga och reklampelare att pryda 

förpackningen ( Milko ) i Dalarna. 

 

Ang. Bidrag, så hade inte detta i nuläget skett, utan ansökan kommer att ske i närmaste tid till 

de intressenter som är aktuella. 

 



Han Rustad omnämnde Ulf Rede, och att denne har involverats utav SOND. Kanske ngt för 

kommittén, dock en tanke är att om denne Rede skall konsulteras och om denne därefter sitt 

uppdrag begär stor ersättning ? Rustad sonderar och återkommer i sak. 

 

Ang. Tv Idre Fjäll, så trodde Jonas att Tomas pratat med ngn ansvarig. Jonas skall undersöka 

och återkommer med besked. 

 

Ang. Statistik över räddningsuppdrag i vårt område, statistik som kommittén kan ha nytta 

utav, detta i tanke på ev frekventa platser där ex olyckor etc inträffar m.m. Statistiken finns 

inte längre vid Rikspolisstyrelsen, ngt hade havererat och statistiken har gått förlorat. Stig 

Enarsson skall återkomma med ev statistik från polisiära HR ( händelserapporter ). 

 

Arne Näsvall (fjällräddare )uppgav att under året 2008 har det varit mindre med uppdrag än 

under året 2007, vad beror detta på ? 

 

Hans Rustad nämnde att i vårt område har det kommit nya kategorier utav besökande turister, 

dels hundspann, gående på trug, och att detta kan medföra annorlunda säkerhetstänkanden för 

oss. Fulufjället är och har varit väl frekvent besökt under gångna hösten och förvintern, bl.a 

utav folk på trugor m.m. 

 

Ang. Stadgeändringen: 

Bengt Sivertsson uppgav att stadgarna numera är ändrade ( beslutat vid årsmötet ). Ändringen 

meddelas till rådet, och detta utförs utav Lena. 

 

Ordförandekonferensen: 

Lena berättade att varje kommitté redovisade för sina genomförda projekt och att vi i vår 

kommitté har gjort mycke bra och matnyttiga saker. Milkoprojektet har satt skruv hos de 

flesta och framförallt hos rådet. Våra jackor blev oerhört populära !. 

 

Lena uppgav att rådet nu uppdaterar sin hemsida och rådet ville även få med filmen 90 sek, 

som skapats via räddningsverket. I denna film medverkar bl.a vår ordförande !. 

 

Vid konferensen var det föreläsare, bl.a om köldskador och laviner, bra enl. Lena. 

 

Inga protokoll förs vid detta rådsmöte, ej heller ngn sorts minnesanteckning. Vore bra om så 

gjordes, detta för att vi kan bevara och ta till oss olika den info som kommer fram m.m. 

 

Snöskoterrådet har tagit fram en liten folder, denna innehåller bar info avseende skoterkörning 

och dess regelverk etc. Foldern är skriven även på flera språk !  En del personer i vår styrelse, 

tyckte dock att man använt för liten text och felaktig färgsättning, svårläst !. 

Flera folders kommer att sändas till kommittén för att vi sedan kan distribuera ut densamma. 

 

Ang. vår hemsida. Jonas hade ett önskemål om en ev arbetsgrupp som kan kläcka ideér etc för 

vår hemsida. Jonas mejlar tid och rum när han kan vara disponabel, och den/de som vill 

anmäler sitt intresse därefter.  Jonas vill ha bild och textmtrl och all vettig info, eller dyl som 

kan vara intressant för betraktaren, som besöker hemsidan. 

 

Jonas omnämnde en revidering utav listan över befintliga nödtelefoner, saknas i listan, 

Nordsjön. 

 



Ang. Hemsidan så hade Lena en förfrågan om styrelsen skulle vara med på bild, var o en som 

en liten presentation och tillika info, som vem och vad, som var och en representerar. Alla 

skulle även skicka en bild till Jonas, som han skulle klippa in i medlemsförteckningen.  

  

Profilering på långfredagen den 10 april. 

  

Nästa möte 2 april kl. 18.00, polisstationen i Idre 

        

 


