
 
 

 

Protokoll vid årsmötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté den 6 

december 2012. 
 

Mötet hölls på Restaurant Lodjuret kl 18:30 ovan nämnd dato. Närvarande var: 

Lena Nilsson, Polisen 

Bengt Sivertsson, Tullen 

Per Agne Ericsson, Idrefjällens snöskoterklubb 

Anders Nilsson, Polisen 

Arne Näsvall, Civila Fjällräddarna 

Björn Jonsson, Turistanläggningarna 

Sven Erik Halvarsson, Härjehognas snöskoterklubb 

Hans Rustad, SOND 

Lars Westblad, Räddningstjänsten  

Jonny Åslund, IdreFjäll 

Jonas Gardsiö, IT-ansvarig. 

Tony Persson, Flötningens snöskoterklubb 

Ann Immo, Revisor 

Ole Opseth, Länsstyrelsen 

 

 

1. Mötet öppnas. 

Lena hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

2. Fastställande av röstlängd. 

Närvarande medlemmar skrev sina namn på listan som godkänndes. 

 

3. Godkännande av kallelse.  

Kallelsen godkänd och ansågs utskickat i tid. 

 



4. Val av ordförande för årsmötet. 

Lena Nilsson valdes till ordförande för årsmötet. 

 

5. Val av sekreterare för årsmötet. 

Ole Opseth valdes till sekreterare för årsmötet.  

 

6. Val av två personer att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

Bengt Sivertsson och Anders Nilsson valdes till justeringsmän för årsmötets protokoll.  

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse  

Ordförande gick igenom årets Verksamhetsberättelse samt visade lite bilder från vår 

verksamhet. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 

 

8. Revisorernas berättelse. 

Jonny Åslund läste revisorernas berättelse. Berättelsen godkändes av årsmötet och lades till 

handlingarna. 

 

9. Fastställande av resultat och balansräkning 

Resultat och balansräkning lades fram för mötet. Under året har förbruket varit högre än 

intäkterna. Kassabehållningen är liten. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

11. Frågor som hänskjutits till årsmötet i behörig ordning. 

Inga skrivelser eller saker har inkommit till styrelsen. 

 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 

Årsmötet biföll att dagens antal bibehålls. 

 

13. Val av ordförande i styrelsen. 

Valberedningen föreslog omval på dagens ordförande. Inga fler förslag har inkommit. Lena 

Nilsson vald till ordförande. 

 



14. Val av övriga ledamöter och 2 suppleanter för två år. 

Valberedningen föreslog omval av ledamötena Anders Nilsson, Arne Näsvall, Hans Rustad 

och Lars Westblad. Årsmötet biföll valberedningens förslag. 

Valberedningen föreslog Bengt Sivertsson och Sven Erik Halvarsson som suppleanter till 

styrelsen.  Årsmötet biföll valberedningens förslag. 

  

15. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år. 

Ann Immo omvald som revisor och Jonny Åslund omvald som revisorssuppleant.  

 

16. Val av valberedning för ett år. 

Årsmötet valde Sven Erik Halvarsson och Per Agne Ericsson som valberedning för ett år. 

 

17. Övriga frågor. 

Hans Rustad: Frågar på fjällräddningsstatistik. Det har blivit mindre sök efter försvunnen 

person och flera hämtningar av skadade personer senaste åren. Vilka frågor kan vi ta med oss 

för kommitténs arbete? Hur inriktar kommitténs sitt arbete med tanke på denna statistik. Lena 

redovisade statistik. Kan synas som kommitténs arbete på området information kan ha haft 

effekt då färre personer blir borta. 

Björn frågade om informationsmaterial. Hur tas infomaterialet fram? Informationen bör 

anpassas dagens behov. Besökare i dag har mindre friluftsvana än förr i tiden. Man måste 

anpassa informationsmaterialet efter dagens behov. Lena Nilsson pekade på dom foldrar som 

Rådet har tagit fram, vilka kommitténs anser är bra och ett tydligt steg framåt i den frågan.  

Hans Rustad: Tycker Björns inspel är mycket bra och just denna fråga måste vi utveckla för 

att hitta sätt att jobba på framöver. 

 

 

 

Lena Nilsson     

Ordförande 

 

 

 

Bengt Sivertsson     Anders Nilsson. 

Justeringsman    Justeringsman 


