
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll 

Styrelsemöte Fjällsäkerhetskommiten Norra Dalarna 20070214. 

 
Mötet hölls i Länsstyrelsens lokaler i Idre ovan nämnda dato kl 18:00. Närvarande var Herbert 

Halvarsson, Anders Nilsson, Hans Rustad, Arne Näsvall, Sven-Erik Halvarsson, Tomas 

Nilsson, Peter Andersson, Bengt Sivertsson och Ole Opseth. 

 

1: Ekonomi. 

Hans redovisade sista tidens transaktioner och kassabehållningen var vid möts tidpunkt 

35642,17.  

 

2: ansökan om medel från SOND.  

Sond har ansökt om medel för att säkra skoterleder, 25000,-. Ansökan beslöts behandlat på 

näste möte då inget svar om bidrag från Rådet har meddelats kommittén. Sond v/ Sven-Erik 

fick detta besked i mötet. 

 

3: Nödlådor.  

Det behövs ytterligare 3 nödlådor till Nordsjön, Gölåstugan och Tangsjön. Arne Näsvall har 

fått beställningen.  

 

4: Nödtelefoner. 

Täckningen av nödtelefoner diskuterades och det blev enighet om att Kommittén genom 

Anders jobbar för att planerad telefon till Olån hällre flyttas till Nordsjön.  

 

5: Hemsidan. 

Jonas har meddelat att han är igång med hemsidan. Info om vart nödlådor finns och hur det 

funkar läggs ut på hemsidan. Jonas fixar detta. 

 

6: Leder. 

Färg på ledkryss börjar bli dålig på vissa håll. Länsstyrelsen kommer att fixa till under vintern 

och planerar gå över vinterlederna till sommaren för att byta ut och rätta till ledkryss. Det 

samma borde skoterklubbarna göra. 

Sen blev leden över Västertangen mot gränsen på Fulufjället nämnt. Att den slutar mot 

gränsen är inte bra. Herbert ser om Älvdalens kommun kan yttra sig i samband med uttalande 

till Trysil kommun om deras kommuneplan.  

 



7: Ledkryss-projektet. 

Ole och Anders jobbar vidare. En ide just nu är att ta kontakt med Älvdalens 

Utbildningscentrum för att kolla om någon av deras elever vill jobba lite med saken som ett 

projektjobb i sin utbildning.  

Det planeras att lägga ut en provsträcka för att testa varianter över en period. 

 

8: Norge-kontakt. 

Hans informerade om status. Som det ser ut kan Fjällräddningen ha gått miste av att delta i ett 

Eu-projekt pga olika omständigheter senaste året. 

Sen efterlyste Hans en bredare idè-debatt om hur fjällsäkerhetsarbetet ska vara i framtiden. 

Överordnade frågor kring samarbete med naboländer tas av rådet. Peter lovade att ta med sig 

saken i form av ett skriv till rådets marsmöte. Hans ska ta fram skriv för kommittén och tar 

emot inspel från styrelsemedlemmarna snabbt.           

 

9: Profilering. 

Det har vid flera tillfällen senaste året varit diskuterat hur kommittén ska profilera sig för att 

informera om vårt arbete. Anders hade ide om en dag på fjället där vi träffar folk. Han 

kommer att göra ett upplägg som blir kring påsk. Styrelsemedlemmar ska delta. Anders 

kommer tillbaks med när, vart, hur och vem senare. Det materiell som finns ska delas ut vid 

denna anledning (Fjällsäker och broschyr). 

 

Nästa möte blir den 29 mars kl 18:00 i Länsstyrelsen Dalarnas lokaler Idre.   

 

 

 

 

 

Lena Nilsson    Ole Opseth 

Ordförande    Sekreterare   

 

 


