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Protokoll fört vid styrelsemöte med Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté. 

 

 

Plats: Polisstationen i Idre. 

Tid: 2008 11 25 kl. 18.00 

Närvarande: Tomas Nilsson, Hans Rustad, Arne Näsvall, Sven-Erik Halvarsson, Jonas Gardsiö, Bengt 

Sivertsson, Herbert Halvarsson, Lena Nilsson, Anders Nilsson.                                                                                                                                        

 

 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

Redovisning av 2008 års projektarbeten, bl.a omnämndes skoterkartan, profilering, skolkontakter och bättre 

fjällräddning. 

 

Tidningen Fjällsäker kommer att återigen distribueras av oss själva, i vår region. Detta är  ”pengaförstärkande ” i 

vår kassa. En ny bra sak, ang tidningsdistributionen, att SWEBUSS kommer att på och under sina resor från 

Mora till Idre medhava tidningen i bussen, detta för att resenären skall kunna erhålla exemplar. Enligt Lena, som 

haft kontakten med ansvarig för busstrafiken, så hjälper man gärna till o sprida fjällsäkerheten ! 

 

Anders Nilsson fick uppdraget att även förmå vår lokale bussentreprenör ( Leif Eggefalk ) att under sina 

bussresor, som även sträcker sig utanför länet, ta med tidningen och bidraga med spridningen utav fjällsäkerhet. 

 

Var o en av oss i styrelsen kommer även att dela ut tidningen i sina närområden, en önskan är också att listan 

från rådet ev revideras, nytillkomna, eller ta bort icke behövande. 

 

En egen  ”profilering ” av vår kommitté i tidningen Fjällsäker torde vara en mycket god idé. Lena skall 

undersöka i sak, i samband med rådsmötet i Klövsjö. 

 

En fråga som uppkom, vart beställs sk ” färdmeddelandeblanketter ”, är det hos rådet eller ? – Kommittén skall 

undersöka.   

 

Ang. Ordförandekonferensen i Klövsjö, 2 st platser är reserverade och under mötet framkom att endast Lena har 

möjlighet att besöka konferensen.   

 

Ang. Pengar till vår kassa. 

Länsstyrelsen i Dalarna har lovat att vi skall erhålla 10.000 kronor, enl. kontakten Mikael Selander. Inga 

bidragspengar, utan renodlade projektpengar ! För 2009-års projekt kommer även vi att ta kontakt med lst i w-

län, detta sköts av Hans Rustad. Herbert Halvarsson ville att ansökan till kommunen i Älvdalen skulle snarast 

inkomma, och till denna bif, verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll. – Lena  fixar detta ! 

 

Ang. profilering och reklam för vår eminenta Kommitté, så har MILKO ( mejeriproducent ) tagit ett beslut att 

föra vår logga m.m. under 4 veckorsperiod, på mejeriproduktsförpackningar. VILKEN REKLAM ! Div 

omkostnader för företaget, 150.000 kronor ( etthundrafemtiotusenkr ) bjuds Kommittén på. 

 

Milko vill ha svar snarast hur vi vill ha vårt upplägg och vad vi tänkt skall vara ett bra alternativ att pränta på 

förpackningen. Lena och Anders undersöker med lokala företagare, ang kostnad etc. Fjällposten och Nisse 

Schmidt omnämndes. 

 

Bidrag. 

Ansökan om div bidrag skall ske, bl.a hos rådet, kommunen, länsstyrelsen, landstinget ( kontaktperson  hos 

landstinget, Ulf Hållmarker ) och andra ev som kan bidra med pengar till vår kassa, ex andra kommuner i länet, 

STF m.m. – ansöka kan man alltid ! 

Ansökningar avser, fortsatt profilering, skolkontakter, nödlådor m.m. och nuvarande MILKO- i detta avseende 

kommer även Lena att försöka förmå att rådet utbet. ngn form av ” förskott ” .  



Hans Rustad berättade om en person som var ” händig med att införskaffa pengamedel från olika håll ”, han 

heter Ulf Rede och denne är en person som Kommittén borde kontakta. 

 

Tomas Nilsson och Jonas Gardisö, undersöker möjligheten att skapa en film / tv version av ngn form av 

upplysning gällande fjällsäkerhet m.m. / undersökning skall ske med TV IDRE FJÄLL ! 

 

Hans Rustad efterlyste statistik över utförda fjällräddningsuppdrag, detta för att vi i Kommittén ev skall kunna 

dra ngn form av lärdom, när var och hur sker ex div händelser, vad kan vi i Kommittén göra för att ex förebygga 

och ligga steget före. Bengt omnämnde ett ex om berusade personer som lämnar restauranger vid 

fjällanläggningar i kraftigt berusat tillstånd och sedan blir ett fall för eftersök. 

 

Anders Nilsson fick uppdraget att ta fram statistik ang vårt område och de akuta uppdrag som varit under gångna 

säsonger, år tillbaks i tid. 

 

Jonas Gardsiö berättade om hemsidan och ett enhälligt ja, var att sidan skall prioriteras, att nya ideér etc skall tas 

fram och att detta ev görs bäst vid våra idékläckarkvällar !. 

 

Övrigt: 

Bengt omnämnde att det finns ett beslut om att stadgarna skall ändras i ngt avseende, att vi inte får glömma 

detta. Bengt erhöll uppdraget att ändra stadgarna ! Mötesprotokoll m.m. skall finnas på vår hemsida, till allas 

beskådning m.m. 

 

Ang. tid för nästa möte, så återkommer ordföranden med detta i jan mån 2009. 

 

 

 

Vid pennan ! 

 

Anders Nilsson                                              

 

 

 

 


