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     Prel.       Verksamhetsplan 2016 
 
Verksamheten under 2016 innefattar förutom verksamhetsområdet Organisation, Nätverk och 
Medlemsservice kommer att bli ca 8 olika projekt och uppdrag. 
  

Verksamhetsområde 
Organisation, Nätverk, Medlemsservice 
Själva grunden för NTF:s arbete är att vi är en samverkans- och samarbetsorganisation för 
medlemmarna. Genom att mobilisera frivilligt trafiksäkerhetsarbete når vi ett stort antal 
människor vid upprepade tillfällen, på möten, utbildningar och via utskick. Den demokratiska 
uppbyggnaden i den ideella organisationens form är en viktig och central roll för NTF 
Västernorrland och det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Arbetet med att skapa, underhålla och 
utveckla frivilligengagemang är en kontinuerlig process. Förutom den demokratiska 
strukturen är en viktig del i den processen att via ett väl fungerande kansli ge stöd och hjälp 
till medlemmarna. 
  
Syftet är att ge vårt nätverk av medlemsorganisationer, styrelse, AU, råd och olika interna och 
externa arbetsgrupper möjligheter till överläggningar, planering, utveckling, information och 
stöd i trafiksäkerhetsarbetet. Verksamheten innefattar även utbildning av funktionärer i 
medlemsorganisationerna, breddning och förstärkning av engagemanget för en säker trafik 
och stöd för nollvisionens idé. Med minskande statligt organisationsstöd blir det dock allt 
svårare att vidmakthålla en fortsatt hög servicegrad. 
 
Förbundets demokratiska och folkrörelseförankrade uppbyggnad innebär en kontinuerlig 
process av kontakter, stöd och arrangemang för att utveckla och vidmakthålla detta 
engagemang. Styrelse, arbetsutskott, olika nätverk av äldre, yrkesförare, 
medlemsorganisationer och andra externa samverkansgrupper sammanträffar under året vid 
ett stort antal tillfällen för samordning, planering och informationsutbyte. I 
verksamhetsområdet ingår även samordning, utveckling och planering på nationell och 
regional nivå. 
 
Medlemsservice i form av medverkan vid möten, material- och expertstöd och utlåning av 
utrustning är ytterligare en viktig och omfattande del i verksamheten.  
 

Projekt 
Projekten under 2016 samt övriga uppdrags framgår av nedanstående schematiska bild. 
Ytterligare projekt och uppdrag förväntas tillkomma under året. Projektbeskrivningarna  
finns att läsa i särskild bilaga. 

 



 

PREL. Projektplan 2016 NTF Västernorrland 
 

Nationella projekt 2016 
 

• DDD skola 

• Insatsveckor 

• Inventering av GCM-passager och farthinder statligt vägnät 

• NTF Konsument 

• Trafiksäkerhet för asylsökande 

• Mätningar – Hastighet  
                           Bälte 
                           Cykel- och mopedhjälm 

• Barnsäkerhet i bil /BVC                              Uppdragsprojekt Landstinget 

• Konsumentinformation i länet                     Uppdragsprojekt Landstinget 

• Trafiksäker och Sparsam körning                Uppdrag 
 

Eftersom det är nya ansökningskrav från Trafikverket så kan det komma 
flera projekt. Vi söker hela året nya projekt. 


