
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll 

Styrelsemöte Fjällsäkerhetskommittén Norra Dalarna 20080515. 
 

Mötet avhölls i Polisstationen, Idre, ovan nämnda dato kl. 18:00. Närvarande var: Lena 

Nilsson, Herbert Halvarsson, Anders Nilsson, Jonas Gardsjö, Hans Rustad, Bengt Sivertsson 

och Ole Opseth.   

 

1: Mötat öppnas. 

Lena hälsade välkommen och presenterade dagordningen. 

 

2: Saker från styrelsemöte den . 

Jonas redegjorde för senaste uppdateringarna på hemsidan. 

Profileringsdag: Profilering under snöskoterns dag sista hälgen i oktober 2008. Detaljerad 

planering sker senare. 

Jonas föredrog för Älvdalens Kommuns arbetsutskott på IdreFjäll den 29 april. Jonas 

berättade om Fjällsäkerhetskommittens arbete. Presentationen var bra och blev mycket 

uppskattat av åhörarna.   

Hans deltog vid ELAVs fältdag 19 mars med tema skoteråkning. Dagen resulterade i att 

skoterklubbarna och byalagen formulerade sina visioner för kommunen.  

 

3: Ekonomi. 

Pr 15/5 är behållningen kr. 3246,17. 

 

4: Redovisning av Fjällsäker. 

Kommiteen kommer få pengar från Rådet för distribution av Fjällsäker. 

 

5: Bidragsansökan från Länsstyrelsen. 

Kommiteen kommer att förtydliga sin ansökan för Länsstyrelsen. 

 

6: Utställare vid O-ringen i Sälen. 

Arrangemanget är stort och kostar pengar. Oklart hur upplägget är. Lena kontaktar Marit 

Ragnarsson/Länsstyrelsen om upplägget. När vi vet lite mer kan vi göra ett upplägg. Möjligen 

finns det pengar att hämta från Rådet för det här. 

 

7: Information på nya SOND-kartan. 

Styrelsen gick igenom förslag och enades om texten till den nya SOND-kartan.  

 

8: Idèkläckarkväll. 

Det har kommit upp förslag om att träffas en kväll under lite mer oformella ramar för att 

kläcka ut idéer för inriktning och verksamhet för kommitteens arbete. Detta arrangemang 



kommer att bli den 16 juni 2008 hemma hos Myr Herbert vid 6-7 tiden (på kvällen). 

Ordförande återkommer med mer detaljerad info om tid. 

 

9: Övriga frågor. 

Jonas vill ha en genomgång av hemsidan för att få inspel på innehåll och utseende. Detta 

kommer ske på idekläckarkvällen.   

Anders informerade om möjlighet att få materiell från Försvarsmakten för vår verksamhet. 

Jonas kollar upp hur man går till väga. Tanken är att kommitten kan rekvirera utrustning som 

behövs för verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

Lena Nilsson 

Ordförande     Ole Opseth 

     Sekr 

 

 

 

  

 

 

  


