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Eksjö SOK är en förening med bred verksamhet från små barn till vuxna. Föreningen har 

flera viktiga målsättningar som vi arbetar med, varav en är trafiksäkerheten. 

Styrelsen har beslut att ta fram en trafiksäkerhetspolicy som ett led i vår verksamhet. 

Motivet är att föräldrar, ungdomar, ledare och övriga i vår förening ska känna trygghet. Vår 

policy ska vara med när vi upphandlar resor och alla ledare i föreningen ska kännedom om 

vår målsättning på området. 

 

Eksjö SOK trafiksäkerhetskrav är följande: 

Övergripande trafiksäkerhetspolicy 

 Alltid följa gällande hastighetsbestämmelser och följa övrigatrafikregler. 

 Alltid använda bilbälte under färd. Barn under 1,40 m bör sitta på bälteskudde. 

 Alltid vara nykter och drogfri och utvilad. 

 Alltid planera restider med god marginal. 

 Mobiltelefonanvändning under färd ska undvikas. Måste man svara så gör samtalet 

så kort som möjligt eller kör in till kanten och stanna. 

 

Biltransporter 

 Bilen besiktigad och godkänd. 

 Bilen ska vara utrustad med vinterdäck under gällande tidsperiod. 

 Alltid använda bilbälte under färd. 

 Vid transport av klubbmedlemmar ska chauffören ha haft körkort minst 24 månader. 

 

Transport i minibuss 

 Bussen besiktigad och godkänd. 

 Bussen ska vara utrustad med vinterdäck under gällande tidsperiod. 

 Alltid använda bilbälte under färd. 

 Vid transport av klubbmedlemmar ska chauffören ha haft körkort minst 24 månader. 

 Vid längre resor ska raster vara planerade alternativt fler chaufförer. 

 Chauffören ska inte ha tävlat själv vid längre hemresa. 

 Alla som kör minibuss bör ha gått en förarutbildning för minibuss. 

 

Transport stor buss 

 Bussen besiktigad och godkänd. 

 Bussen ska vara utrustad med vinterdäck under gällande tidsperiod. 

 Vi använder inte bussar utan alkomätare. 

 Alltid använda bilbälte under färd. 

 Vid transport av klubbmedlemmar ska chauffören ha haft körkort minst 24 månader. 

 Vid längre resor ska raster vara planerade alternativt fler chaufförer. 

 Chauffören ska inte ha tävlat vid längre hemresa. 

 För mobiltelefon finns krav på headset eller handsfree. 

 Vid längre resor ska raster vara planerade alternativt fler chaufförer. 
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Klubbens terrängfordon 

 De som Nyttjar klubbens egna terrängfordon ska ha genomgått en utbildning. 

 Man bör vara minst två personer ute samtidig. 

 

Cykeltransporter 

 Cykelhjälm ska användas för barn upp till och med 15 år. 

 Cyklar ska vara utrustade med belysning och reflex. 

 


