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Då verksamheten innebär omfattande transporter- i grupp eller enskilt – av barn, ungdomar 
och vuxna är det viktigt att dessa görs på ett så trafiksäkert och riskfritt sätt som möjligt.  
  
Vår policy ger tydliga signaler att vi alla i samhället måste hjälpas åt att få en säkrare 
trafikmiljö där antalet dödsolyckor och skador minimeras och att vi gemensamt tydligt tar 
ansvar för att minska vår klimatpåverkan.  
  
Vid aktivitet arrangerad av föreningen gäller:  
Att Torshälla IBK, vid bussresor endast anlitar bussföretag som uttalar sig att följa gällande 
Trafiklagstiftning och har dokumenterat kvalificerade förare med yrkesmässig erfarenhet 
samt som har en tydlig miljöpolicy som beskriver hur de arbetar med att minskar sina 
utsläpp av skadliga växthusgaser och reducerar sin klimatpåverkan.  
 
Vid resor med egna privatbilar skall samtliga i bilen använda säkerhetsbälte och antalet 
passagerare inte får överstiga det i registerhandlingarna angivna.  
 
Bilförare som har passagerare har ett särskilt ansvar för att säkerställa att man åker i god 
tid innan för att vara på plats med hänsyn tagen till trafik- och vädersituationen och inte 
skapar onödig stress för att hinna fram i tid. Det förutsätts att alla bilförare följer de lagar 
som gäller och följer de hastigheter som gäller på vägarna.  
 
Vid transporter till och ifrån match och träning premieras samåkning särskilt.  
 
Torshälla IBK har nolltolerans mot alkoholkonsumtion i samband med skjutsning till och 
från matcher, träningar och tävlingar. Tänk på att det du druckit kvällen innan kan påverka 
din körförmåga idag. 
 
Torshälla IBK tar avstånd från, och aktivt verkar för, att alkohol eller andra droger inte 
förekommer i samband med framförande av fordon. Se också vår Drog- och alkoholpolicy 
TIBK. 
 

Ändringar i denna policy 
Vi ser löpande över den information som vi ger våra medlemmar, och vi uppdaterar denna 
policy vid behov. När en policy uppdateras ändras datumet och versionsnumret för senaste 
uppdatering under Versionshistorik. 
 

Versionshistorik 
Uppdateringar av denna policy anges i detta avsnitt 
Denna policy är antagen och gällande från 2021-04-12 version 1.0  
 


