
 

 

 

 
 

Protokoll från styrelsemöte NDFSK 2 nov 2009. 
 

Plats: Skolan i Storsätra. 

Tid: 18:00 

Närvarande: Lena, MyrHerbert, Hans, Jonas, Tomas, Peter A., Arne, Bengt, Ole. 

 

1: Mötet öppnas. Lena hälsade välkommen. 

 

2: Skolkontakt. 

Förra året sökte vi pengar och fick. Kommittén genomförde projektet tillsammans med 

Alvdalens utb.centr. Syftet är att ge elever i Särna och Idre bättre kunskaper om fjällsäkerhet. 

Detta upplägget har evaluerats, och man vill göra om lite på genomförandet. För 2010 

kommer projektet att genomföras i januari vid Idrefjäll. Eleverna kommer få en genomgång 

av relevanta teman vid stationer under et par dagar. Det kommer inte att bli någon 

övernattning i bivuakk. Styrelsen godkände att genomföra skisserat upplägg även till vintern 

och att kommittén söker pengar för detta. 

 

3: Nödlådor. 

Det har varit frågat på en uppdaterat lista över platser som har lådor, vilket finns på hemsidan. 

Platserna kommer även att bli koordinatsatta i Sweref efterhand. Styrelsen samtycker i att 

kommittén söker extra medel för att jobba vidare med nödlådorna.  

 

4: Fjällkartan. 

Lantmäteriet har skickat ut Fjällkarton för genomsyn och kommentarer. Jonas och Hans 

ordnar så att kommittén skickar in kommentarer. 

 

5: Informationsfilm. 

Lena har haft kontakter inom TV-produktionen för att få ett pris och förslag för en 

informationsfilm. Rådet intresserad i att lägga i pengar. Styrelsen önskar att Lena går vidare 

med sina kontakter och att vi får ett pris. MyrHerbert har tillfrågat Lars Kristerz och dom är 

positiva till att ställa upp. Även andra lokala sponsorer har visat intresse för att hjälpa till, bl.a. 

IdreFjäll.  

 

6: Hjälptelefon Hågntjärn. 

Det har satts upp ny hjälptelefon i raststugan vid Hågntjärn, Vedungen.  

 

7: Ordförandekonferens 20091116-17,  

Hans och Lena åker. Möjlighet för en pers till att bli med på kommitténs räkning. Hans vill 

gärna ha med sig funderingar och frågor till rådet. Hans önskar fråga om utryckningsstatistik. 



Hör av er om det är teman som bör tas upp. Styrelsen beslöt att ge Bingman får en bok från 

kommittén som avtackning. 

 

8. Övriga frågor. 

Nödtelefon Rösjön. I dagsläget funkar inte telefonen. Anders får i uppdrag att kolla saken och 

kommittén jobbar för att det kommer dit en fungerande hjälptelefon. 

Distribution av tidningen Fjällsäker. Kommittén tjänade över 26000,- i fjol. Styrelsen beslutar 

att vi fortsätter att distribuera även detta året.  

 

9. Genomgång av förra mötets protokoll. 

Färdmedelande – Lena jobbar vidare. Fråga till konferensen? 

Friluftsfremjandet. Tomas har svarat. 

Lavinskyltar – Ole jobbar vidare. 

 

 

 

 

 

 

Lena Nilsson    Ole Opseth 

Ordförande     Sekr 


