
 
 

 

Protokoll från årsmötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté den 1 

december 2011. 
 

Årsmötet i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté hölls på restaurant Njalla, Idre, 1 december 

2011 kl 18:00. Närvarande var: 

Lena Nilsson, Polisen 

Ole Opseth, Länsstyrelsen 

Arne Näsvall, Fjällräddarna 

Bengt Sivertsson, Tullen 

Jonas Gardsiö, IT-ansvarig 

Tomas Nilsson, IdreFjäll 

Tony Persson, Flötningens skoterklubb 

Per- Agne Ericsson, Idrefjällens skoterklubb 

Sven-Erik Halvarsson, Härjehågna Skoterklubb. 

Sven-Erik Nisén,  

Ann Immo, Revisor 

Anders Nilsson, Polisen 

 

 

 

1. Mötet öppnas. 

Lena hälsade välkommen. 

 

2. Fastställande av röstlängd. 

Medlemslistan gick runt för kvittering av närvaro. 

 

3. Godkännande av kallelse. 

Kallelsen har gått ut per e-post. Årsmötet godkände och ansåg att kallelse skett enligt 

stadgarna. 

  

4. Val av ordförande för årsmötet. 

Lena valdes till ordförande för årsmötet. 

5. Val av sekreterare för årsmötet. 

Ole valdes som sekreterare för årsmötet. 

 



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

Som justeringsmän valdes Per-Agne och Bengt. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen.  

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen med ett tillägg om att Kommittén deltog vid 

Polisens dag i Falun. 

  

8. Revisorernas berättelse. 

Revisionsberättelsen lästes upp och årsmötet godkände revisionsberättelsen. 

 

9. Fastställande av resultat och balansräkning 

Årsmötet godkände föredragen resultatrapport. Resultat och balansräkning finns tillgängligt 

på kommitténs hemsida. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beviljade Styrelsen ansvarsfrihet. 

 

11. Frågor som hänskjutits till årsmötet i behörig ordning. 

Det föreligger inga inkomna skrivelser eller förslag till årsmötet.  

 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 

I dag är det 7 styrelserepresentanter och 4 suppleanter. Årsmötet vill att det fortsätter med 

detta antal. 

 

 

13. Val av ordförande i styrelsen. 

Valberedningen föreslog omval av Lena Nilsson. Årsmötet biföll. 

 

Sven-Erik Halvarsson och Per-Agne Ericsson valdes som valberedning för 1 år. Förstnämnda 

är sammankallande. 

 

 

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

Valberedningen föreslog omval av Ole Opseth och Kjell Tenn. Årsmötet biföll detta.  

Årsmötet gav styrelsen mandat att hitta en styrelseledamot att ingå på den vakanta platsen i 

styrelsen.  

Jonas Gardsjö och Trond Lia vald som suppleanter för 2 år.  



15. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år. 

Valberedningen föreslog Ann Immo som revisor för 1 år och Jonny Åslund som 

revisorsuppleant för 1 år. Årsmötet biföll.  

 

16. Val av valberedning för ett år. 

Sven-Erik Halvarsson och Per-Agne Ericsson omvaldes som valberedning för 1 år. 

Förstnämnda är sammankallande. 

 

17. Övriga frågor. 

Inga. 

 

Årsmötet avslutades enligt tradition med ett välsmakande julbord som avnjöts i trevligt och 

gemytligt sällskap.  

 

 

 

 

 

 

Lena Nilsson 

Ordförande 

 

 

 

Per-Agne Ericsson 

Justeringsman 

 

 

 

 

Bengt Sivertsson 

Justeringsman 


