
Möte Fjällsäkerhets kommittén  Polisstation Idre 

20180502 

Närvarande: Lena N, Trond L, Per-Agne E, Arne N, Svante M och Peter E (via telefon) 

 

Dagordning: 

1. Mötet öppnas: Lena blir ordförande och hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Sekreterare för 

mötet: Svante 

2. Genomgång av förra mötets protokoll: Pratatde framförallt igenom punkten ”övriga frågor” där det 

diskuterades om våran medverkan på Idrefjäll maraton 2018.  

- Reklamfilm på tv skärm 

- Fjällsäkerhets appen 

- Reklamflaggor 

- Jonas kollar muggar med tryck.  

      3.   Ekonomi: Föredrag av Arne. God ekonomi 2018, vi har 86286 kr i kassan. Fått bidrag i år på 68000 kr  

från Fjällsäkerhetsrådet. 

4. Leder Städjan / Nipfjället: Trond berättade att skicket / underhållet på krysslederna är dåligt/eftersatt 

och det försvårar bla räddningsinsatser och avskräcker turister från att vistas i fjällen. Även att vistats där 

på ett säkert sätt. Förr bankades tex lederna med skoter, är det möjligt att återuppta?  

Lena och Peter sriver ihop en skrivelse och skickar bilder från i vinter till Länsstyrelsen från Kommitén och 

försöker trycka på att de ska höja standarden och säkerheten på leder och raststugor så att fler vill och 

vågar vistas i fjällen.  Efterfrågas även möjligheten till att dra upp skidspår över fjället.  

5. Fjällmaraton: 

 - Jonas har kollat pris på vikmuggar med logga. Lena kollar vidare på det då Jonas flyttat till Örebro.  

- Trond kollar med Fjällposten pris för 4st på Beachflaggor med logga. 

- Information / Informatörer på plats 24-25/8 vid start eller vid utdelning av startpåsar. (info om Appen, 

Bildspel, vikmuggar mm). 

6. Övriga frågor: 

- Per-Agne efterlyser möjligheten att ha en FB sida med intern information om möten mm. Jonas skulle 

kolla på det.  

- Påminner alla att informera om Fjällsäkerhets appen. 

- Diskuterade även ett problem med att koordinater finns i fler olika format vilket i sin tur lätt blir fel när 

man ska ta ut en position.  

 


