Verksamhetshandling 2017

Trafiknykterhetens Dag 2017
Ansvarig:
Riksaktiviteten sker i Jönköping 18 maj
Regionala aktiviteter i alla regioner 18 maj
(kan någon avdelning inte genomföra aktivitet just den dagen är det en klar fördel att göra det dagen innan
än att göra det dagen efter)
Projektbeskrivning
Manifestationer mot ratt- och drogfylleri inom flera trafikslag. Manifestationer mot ratt- och drogfylleri
inom flera trafikslag. Manifestationerna sker i bred samverkan med rikspolisstyrelsen och polisen, samt
MADD Sweden och Bilprovningen m.fl.
Målsättningen
• Skapa opinion för minskat rattfylleri inom alla trafikslag
• Påverka Polisen att utföra fler kontroller
Tidplan för regionala aktiviteter
• Genomförandedag 18 maj
• Utdelning av flyers 17-18 maj
• Pressmeddelande ut 15 maj
• Insändare skickas 11 maj
• Enkäter delas ut 18 maj
• Beställning ska vara kansliet tillhanda 3 april
Material
• Flyers
• Hjärtan om drabbade att klistra på torget/gatan
• Klistermärken att klistra på vattenflaskor
• Kundvagnspoletter
• Vattenflaskor
• Enkäter
Övriga verktyg förutom material
• Aktivitet på sociala medier
Arbetssätt
• Besöka Polisstationerna med flygblad några dagar innan den 18 maj
• Dela ut foldrar till allmänheten på TN dagen
• Erbjuda att följa med Polisen vid nykterhetskontroller aktuell dag
• Synas på t ex torg med information, aktivitet, någon drabbad, en påkörd cykel, bil
• Köpa ut vattenflaskor att dela ut – klistra på MHF dekaler på flaskorna
Återrapportering till förbundskansliet
• Genomförda aktiviteter. Ort/plats, tid, antal besökare, antal media träffar efter TN dagen,
samarbete med andra (t ex Polisen)
Åtaganden enligt Sponsring
Följande ska finnas i varje plan men inte i den projektkatalog som regionerna tar del av:

Tidplan för förbundskansliet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikation med region som genomför Riksaktivitet senast nov -16
Grovplanering för Riksaktivitet dec/jan -16
Påminnelse om beställningar 1 mars
Mall för lokala insändare skickas till regionerna 2 maj
Mall för lokala pressmeddelanden skickas till regionerna 2 maj
Skicka utvärdering till regionerna den 2 maj
Pressmeddelande om TN dagen ut senast 15 maj
Genomförande av Riksaktivitet i Jönköping den 18 maj
Årets Trafikhjälte offentliggörs 18 maj

Portabel vagn som visar automatiska
nykterhetskontroller samt ledningsbuss
Ansvarig:
Aktiviteter runt om i landet.
Projektbeskrivning
Manifestationer mot rattfylleri i hamnar men även inom flera trafikslag
Målsättningen
• Skapa opinion mot onykterhet inom alla trafikslag samt inom andra områden där människor bör
uppträda nyktert
• Visa på hur innovationer kan förenkla myndigheters arbete men ändå med ökad trafiksäkerhet
och allmän säkerhet som följd
Tidplan för regionen
• Att genomföra aktiviteter som regionerna efterfrågar
• Inbjuda media till visningen ca 4 dagar innan aktivitet samt påminnelse samma morgon eller
dagen innan
• Inbjuda medlemmar att delta ett par veckor innan
• Inbjuda intressenter ca en vecka innan samt påminnelse dagen innan (polis, transportföretag,
industrier, idrottsföreningar, beslutsfattare)
Material
• Bil med släp där automatiska nykterhetskontroller åskådliggörs
• Ledningsbuss där vi visar på hur trafikledning av automatiska nykterhetskontroller kan skötas
var helst i landet där det finns internetuppkoppling
• Material som visar på funktion
• Värvarmaterial
• Tidningen Motorföraren
Övrigt
•
•
•
•
•

Tillgång till 200 volt 20 minuter innan annonserad visning samt under hela visningstiden
Plats för buss och släp samt mötesplats för besökare
Visning sker utomhus
Någon funktionär som dokumenterar vid film / foto
Vagn bokas genom Christer Folkesson ledningsbuss genom Tomas Jonsson

Arbetssätt
• En person visar hur automatisk nykterhetskontroll fungerar vid vagnen
• En person visar hur ledningsarbete kan utföras i ledningsbussen
• Funktionärer som delar ut tidning och broschyr
• Vagn kan också visas utan ledningsbuss
Återrapportering till förbundskansliet
• Genomförda aktiviteter. Ort/plats, tid, antal besökare, antal media träffar, samarbete med andra
Åtaganden enligt ansökning om projektstöd
Följande ska finnas i varje plan men inte i den projektkatalog som regionerna tar del av:

Tidplan för förbundskansliet
• Pressmeddelande sänds ut 2-3 dagar innan
• Säkerställa tillgång till tidningar och värvarbroschyrer

15 nykterhetskontroller i minuten
Ansvarig:
Aktiviteter runt om i landet
Projektbeskrivning
Snabbast och effektivast kända metod för nykterhetskontroller

Målsättningen
• Visa på hur nykterhetskontroller kan genomföras snabbt och effektivt på arbetsplatser,
föreningar och i allt trafikarbete
Tidplan för regionala aktiviteter
• Aktivitet genomförs på avrop av regionerna
Material
• Resväska med Servotekinstrument, blåsanordning samt liten skärm
Arbetssätt
• Visning kan göras hos föreningar, arbetsplatser och i samband med trafikarrangemang
Övrigt
• Tillgång till 200 volt är en förutsättning
• Ca 20 minuters uppvärmningstid före demonstration
• Väskan bokas genom kansliet i god tid för att hinna ordna med hämtning/transport
Återrapportering till förbundskansliet
• Genomförd aktivitet. Ort/plats, tidrymd, antal besökare, antal mediaträffar, vem genomfördes
aktiviteten med (förening, företag eller annat)
Följande ska finnas i varje plan men inte i den projektkatalog som regionerna tar del av:

För förbundskansliet
• En bokningsansvarig på kansliet som kommunicerar med MHF Affärs i Tibro
Åtaganden enligt ansökning om projektstöd

Rastplatsaktivitet –Ta Paus
Ansvarig:
Regionala aktiviteter genomförs under en till tre dagar mellan juni och augusti på ca 75 större rastplatser
längst det svenska basvägnätet.
Projektbeskrivning
Bilförare uppmuntras och uppmanas med syltade rastplatser att Ta paus. Förare och passagerare
informeras om riskerna att köra bil uttröttad och påverkad av alkohol, narkotika och trafikfarliga
mediciner.

Målsättningen
• Motverka risker av att ingen ska dö av rattfylleri
• Påverka förare och passagerare att Ta Paus
• Få in fler MHF medlemmar
Tidplan för regionala aktiviteter
• Genomförandedag juni till augusti
• Skicka in listor på valt material senast 7 mars.
• Meddela antal platser och dagar samt vem som är regionalt Ta Paus-ansvarig.
• (Om möjligt rastplatsansvarig, pressansvarig och alla adresser).
Beställ material
• Klistermärken att klistra på vattenflaskor
• Vattenflaskor
• Enkäter
• Broschyrer/påsar/pennor/flyers
• Banderoller och västar
Övriga verktyg förutom material
• Aktivitet på sociala medier
• Pressmeddelanden
Arbetssätt
• Anmäl aktivitetsplatser samt övrigt efterfrågad information
• Dela ut information till förare och passagerare
Tidplan för förbundskansliet
• Ta fram och förutse regionerna med passande informationsmaterial för årets tema.
• Mall för pressmeddelande
• Material ska levereras till regionerna.
• Rastplatsutvärdering
Återrapportering till förbundskansliet
• Genomförda aktiviteter. Ort/plats, tid, antal besökare, antal media träffar efter Ta Paus.
Åtaganden enligt ansökning om projektstöd för 2017
• Genomföra aktiviteter på 75 rastplatser över hela landet som bemannas av MHF-funktionärer
under tre dagar.
• Totalt 20 000 möten med trafikanter under dagarna.
• Information till ytterligare en miljon människor via mediabevakning.
• 500 ideella funktionärer över hela landet engageras.
• Minst 40 tidningsartiklar, radio-och TV-inslag med anledning av aktiviteterna som behandlar
problemkomplexet alkohol, droger, trötthet och trafik.
•

