
 
 

 

Protokoll vid styrelsemötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté 

den 23 september 2013. 
 

Plats och tid: Idre Idre Polis-Tullstation kl 18:00 

Närvarande: Arne Näsvall, Kjell Tenn, Trond Lia, Lars Westblad, Lena Nilsson, Sven-Erik Halvarsson 

och Bengt Sivertsson. 

 

 

1: Mötets öppnande.  Lena öppnade mötet och hälsade välkommen till kvällens möte.  Bengt 
S utsågs att föra protokoll under mötet. 

2: Genomgång av förra mötets protokoll:  Beslöts gå igenom detta vid nästa möte då det inte vid 

tillfället var tillgängligt. 

3: Ekonomi. Arne N meddelade att det fanns 23218 kronor i kassan. Diskuterades kring erhållet 
bidrag för projektet ”Årskurs 9” som är uppskattat och lärorikt för ungdomarna. Vidare upplystes om 
att ett grundbidrag på 5000 kronor fås efter ansökan. Projekten ”nödlådor” och profilering” har nu 
också blivit återkommande projekt. 

Aktuella bidragsprojekt i år är; ”Nödlådor”, ”Årskurs 9”, ”Information Idre Fjäll intern-TV”, 
”Information-USB”, ”Profilering” samt ”Grundbidrag” 

Diskuterades kring projektet ”Årskurs 9”. Framgick att det även finns möjligheter att söka bidrag hos 
Älvdalens kommun för detta projekt.   

 

4: Mössor Beslöts att Lena kollar med Trycket i Mora för prisuppgift för brodering av vår logga på 

de 25st mössor som vi fått. Mössorna är av samma typ som vi tidigare fått men nu i olika färger. Med 

vår logga på dessa var mötet enig om att de kan användas i samband med kommitténs 

profileringsverksamhet. 

5: Information via Idre Fjälls intern-TV. Lena föredrog ett förslag om att utnyttja Idre Fjälls 

intern-TV för korta inlägg om fjällsäkerhet. Diskuterades kring förslaget och ett enigt möte beslöt att 

jobba vidare med detta koncept. Lena tar kontakt med Idre Fjälls ledning med en förhoppning att 

kunna köra igång detta inför kommande vintersäsong.  Mötet beslöt att driva detta som ett projekt 

ansöka om medel för eventuella kostnader. 



6. Ordförandekonferens:  Lena informerade om att Fjällsäkerhetsrådet påtalat Idre som arrangör 

för höstens ordförandekonferens. Eftersom Rådet inte har hört av sig den sista tiden och vetskapen 

om att konferensen brukar förläggas till november, var mötet enig om att helst åta sig uppdraget 

nästa år istället. Skulle det ligga ett fullt färdigt koncept för höstens konferens och det endast gäller 

lokaliteter mm, får kommittén ta upp frågan igen för beslut. 

7: Utbildningsprogram Det har tidigare lagts förslag om hur praktiskt det vore om det fanns 

färdig fjällsäkerhetsinformation för olika mottagare nerladdade på USB. Det skulle vara en bra hjälp 

för ”föredragande” att ha som stöd vid varje informationstillfälle. Mötet enades om att det borde 

finnas färdiga ”ramar” för informationen beroende på vilken mottagaren är och att dessa ”ramar” 

bör vara utgiven/godkänd av Rådet så att lika grundinformation ges av alla kommittéer. Lena kollar 

detta med Rådet.  

8. Övriga frågor  

 Diskuterades och informerades om hur kommunikationen med hjälptelefonerna i fjällen ska 

fungera när radiosystemet S-70 plockas ner och ersätts av RAKEL. 

 Lena redogjorde om de två gemensamma möten som vi har med Sälens 

Fjällsäkerhetskommitté. Kommande möte är fastställt till den 31 oktober. Julbordet i år 

kommer att ske i tillsammans med dem.  

Mötet beslöt avhålla årsmöte måndagen den 4 november 2013 kl.18,00  Kommunhuset, 

Idre. Lena bokar lokal.  

 Sven-Erik informerade att SOND har kontakt med Norge i anledning om deras planer på 

skoterleder med förbindelse över gränsen till Sverige i vårt område. 

 Profilering. Trond och Lars var villiga att åta sig profilering på Idre Fjäll i samband med deras 

julmarknad och i övrigt vid olika tillfällen under vintersäsongen.  Dom kollar av saken  med 

Idre Fjälls ledning. 

9. Mötets avslutning. Lena tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Bengt Sivertsson   Lena Nilsson 

Mötessekr.    Ordf. 

 

 

 


