
 

 

  

Protokoll fört vid styrelsemöte Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté  

den 8 november 2016  
  

Plats och tid: Idre Polis/Tullstation kl. 18:00  

 

Närvarande: Lena Nilsson, Arne Näsvall, John Halvarsson, Per-Agne Eriksson,  

Sven-Erik Halvarsson, Trond Lia, Josefin Norell och Peter Egart. 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Lena Nilsson hälsade alla välkomna. 

 

2. Föregående mötesprotokoll 

Genomgång av föregående mötesprotokoll. Punkt 4 - Friluftsfrämjandet återkommer 

under övriga frågor i detta protokoll. Punkt 5 – Polisens dag i Falun blev inställt. 

Punkt 6 – Ny skyltning av leder, John återkopplade utifrån samtal/möte som man haft 

med Naturvårdsverket. 

Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 

3. Ordförandekonferens 

Den 22 november åker Lena på ordförandekonferens i Östersund, där hon bland annat 

informerar om vad vår kommitté gjort under året utifrån vår årsberättelse. Lena och 

Josefin ska inför detta även sätta ihop ett bildspel. 

 

4. Vintersäker 

Under vecka 7 - 2017 arrangerar YH-eleverna vid Älvdalens utbildningscentrum, 

Vintersäker för 23 st elever vid Strandskolan i Idre. Styrelsen beslutar att sponsra detta 

uppskattade arrangemang med 10 000 kr. 

 

5. Nödlådor 

Vi har 16 st. nödlådor i vårt område. Tidigare har tull och polis plockat iordning påsar 

och distribuerat ut dem med hjälp av polishelikoptern. Då det råder en viss osäkerhet 

gällande helikoptertillgång, så kommer hjälp tas av Länsstyrelsen. Sven-Erik tar på sig 

att kolla av Drevfjällsområdet och Arne tar några påsar till Storsätern/Grövelsjön. För 

de som vet att de ska ut, kommer påsar att finnas på Polis/Tullstation innan jul. 

Vid utbyte/påfyllning av nödlådor rensas dessa på gammalt och sådant som inte ska 

vara där. 

 

6. Trygve 

Skaparna har utifrån bland annat vår utvärdering omarbetat appen till en mer förenklad 

modell som planeras lanseras i februari. Styrelsen diskuterade hur viktigt det är att nå 



ut med information som kan vara avgörande i de fall appar och elektroniska 

hjälpmedel inte fungerar/saknar täckning/har slut på batteri.  

- Att man alltid ska planera sin rutt, ha med sig karta och kompass, spara batteriet på 

telefonen genom att inte surfa. 

 

7. Facebook 

I dagsläget har vi 1265 ”gilla”. Vi diskuterade kring hur man på bästa sätt använder 

sig av sociala medier, hur når vi ut?  

Använda oss av turistbyråernas hemsidor? 

Vi återupptog förslaget kring en tävling ”gilla och dela”, med en ryggsäck som pris. 

Var och en funderar på vad den kan innehålla och om vi har några ”sponsorer”. 

 

8. Hemsidan 

Hemsidan är i stort behov av en uppdatering, Lena kontaktar Jonas. 

 

9. Resmål 

Lena har fått en förfrågan om Kommittén vill ha med en annons i tidningen Resmål, 

som kommer ut v.14. Vi kom fram till att vi är osäkra på om en artikel om oss och vårt 

budskap är värt ca. 5000kr och om vi når ut till rätt målgrupp. 

 

10. Redovisning – Nya ansökningar 

I början av december ska ansökan vara inne, Lena och Arne sätter ihop den, sedan 

tidigare är Vintersäker, nödlådor och profilering med. Vi bestämde oss även för att ta 

med en satsning mot friluftsfrämjandets vinter –och sommarvecka på Idre Fjäll. 

 

11. Övriga frågor 

- Rakel; Vi pratade om incidenten då en nödtelefon inte fungerade och John 

informerade om att en ny mast satts upp på Jakobshöjden, men att den inte har 

Rakel (?!) Arne, Peter och Trond lyfter frågan med berörda. 

- Kassabehållning; 35 743,12 kr 

- Friluftsfrämjandet v.27; Sommarens träff blev inställd, men vi har ett upplägg 

klart och försöker på nytt knyta kontakt med ansvarig för få en plats i programmet. 

- Buffar; Vi beslutade om att beställa fler buffar, eventuellt i ny färg. Lena kollar 

upp. 

- ”Giveaways”; Vi pratade i stort om smarta saker att ha som priser/giveaways. 

John kollar upp ett alternativ med kompasser. 

- Snöskoteråkning Norge; Felix informerade om projektet snöskoteråkning i 

Norge. Förväntat positivt beslut kommer tas onsdag 9 november. Med anledning 

av detta försöker vi få ut foldrar som Narve kan ha i Drevsjö. Felix pratar med 

Kjell Landén som ska dit med ledkort.    

- Bidrag; Möjlighet finns att söka pengar hos kommunen, Josefin och Lena skriver 

ihop en ansökan. 

- Årsmöte; Årsmöte med middag för styrelsen med respektive den 13 december. 

Lena återkommer med information om plats och tid. 

 

 

 

 

_______________________________ ______________________________ 

Ordförande Lena Nilsson  Vice sekreterare Josefin Norell 


