
Styrelsemöte med  Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté, Idre 2011 09 29, kl.18.00. 

 

Närvarande: Bengt Sivertsson, Anders Nilsson, Arne Näsvall, Lena Nilsson och såsom 

åhörare, Kenneth Warga ( ny kollega i Idre ). 

 

 

Inget protokoll är redovisat sedan tidigare möte, varför Bengt Sivertsson redogjorde från sina 

egna anteckningar om vad som förevarit och diskuterats vid detta möte. Bl.a omnämndes 

våran ” logga ”, bidrag, utbildning av skoteruthyrare, tidningen Snowrider, kläder, nödlådor 

och smörknivar. 

 

Dagordning för möte 2011 09 29. 

 

Lena Nilsson kommer att åka till ICAR-mötet i Åre, möjligheten finns att ngn ytterliggare 

deltager. Lena har mejlat  till var o en och ställt frågan öppen… 

 

Lena Nilsson kommer även att deltaga vid Nationella skoterforumet som kommer att ske i  

Falun, nov –2011. – Förmodligen kan vi få ett finger med i spelet och ” snacka fjällsäkerhet 

etc ”. 

 

En idé som kläcktes vid vårt möte den 2011 09 29, är att ev införskaffa en sk ” Buff ” ( 

halsduk / mössa, som skall ha våran logga och tryck ( text ) . Givetvis en kostandsfråga, ev 

bidrag från kommunen etc. Lena Nilsson kollar vidare. Andemeningen med Buffen, är att 

sprida vårt kännemärke ( att vi finns ) och att Buffen skänks i samband med att ngn utfört en 

prestation / tävling. Lena kollar som sagt även med samordnaren Jan Lundgren. 

 

Pengar att ev inhämta från Kommittéerna, Sälen—Härjedalen, pengar som tillhandahölls 

dessa kommittéer, i samband med utbildning för skoteruthyrare. 

 

Givetvis skall nya projektpengar äskas, fortsättningsvis kommer projekten nödlådor, skolan, 

att fortgå, och vår profilering. 

 

Annonser ! – Fjällsäkerhetskommittén kommer att endast medverka i ” vintergiuden ”, inga 

andra tidskrifter, tillsv. 

 

En inventering efterlyses: -vad har vi utfört, åstadkommit, ex sedan starten av Norra Dalarnas 

Fjällsäkerhetskommitté.          

 

Polisens dag i Falun, Tomas Nilsson och Trond Lia , var ambassadörer för Fjällräddningen i 

Dalarna.. Polisen vill inte betala dessa herrar, utan diskussionen har förts , hur skall herrarna 

premieras..  

 

Årsmötet ! – Torsdagen den 1 december 2011, Lena undersöker vart vi kan äta etc. mejlar ut 

till var o en… 

 

 

Mötet slut ! 

 

Vid pennan / Anders N. 

                                                             


