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FOT’s Verksamhetsberättelse år 2015

FOT’s syfte och organisation
FOT har till uppgift:
1. Att höja fotgängarnas status som trafikant.
2. Att verka för en mänsklig stadskultur och en hållbar utveckling av samhället.
3. Att verka för att mer livsrum ges till fotgängarna på vägar, gator och torg
4. Att påvisa risker och problem som drabbar fotgängarna.
5. Att sprida kunskap om forskningsresultat och praktiska erfarenheter för att förbättra
fotgängarnas situation.
6. Att samarbeta med organisationer som har liknande målsättning som FOT.
FOT’s Styrelse
Styrelsen har utgjorts av Sonja Forward (ordförande), Krister Spolander (vice ordförande),
David Lindelöw (sekreterare), Järda Blix (kassör), Ninnie Gustafsson, Inger Forsberg, Christer
Hydén, Gunnar Carlsson, Emil Frodlund och Elin Engqvist. Jerk Wiktorsson och Hans
Westberg har varit revisorer och Eva Norman revisorsersättare. I valberedningen har Inger
Sundström och Alla Bäck ingått.
Medlemmar
Medlemsförteckningen omfattar ca 150 medlemmar.

FOT’s arbete under år 2015
Styrelsemöten
Årsmötet hölls den 16 april 2015 i Stockholm. Förutom årsmötet har FOT haft fyra
styrelsemöten (18 februari, 22 maj, 13 oktober och 11 december). Styrelsemöten har börjat
ske via Skype.

FOT information
FOT informerar kontinuerligt om FOT’s aktiviteter samt allmän information om gångtrafik
och samhällsplanering via FOT’s hemsida www.fot.se och via FOT:s Twitter-konto
@FOTgangarna.
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FOT’s deltagande i seminarier och möten
FOT har deltagit i följande aktiviteter under år 2015:
 Transporforum; FOT deltog i en session om Gångtrafik på VTI den 12 – 13 januari i
Linköping
 NTF; FOT har deltagit på NTF Sthlm-Gotland’s årsmöte den 18 mars och NTF’s ROT
(Rådet för Oskyddade Trafikanter) råd den 12 mars.
 Trafikverkets hearing om stadsmiljöavtal; FOT deltog i diskussionerna på
Trafikverkets hearing i april 2015 angående Regeringsuppdraget om stadsmiljöavtal.
FOT har även skrivit en rapport till Föreningen för Samhällsplanering om detta.
 Stockholms ”I stan utan min bil”; FOT deltog som en av ett 20-tal aktörer när
Stockholm stad arrangerade I stan utan min bil under den Europeiska trafikantveckan
den 19 september. FOT hade ett tält på Strömgatan tillsammans med fler
organisationer inom gång, cykel och kollektivtrafik som informerade om sin
verksamhet och bjöd på olika aktiviteter. FOT delade ut ett sjuttiotal FOT broschyrer
och diskuterade trafik- och stadsmiljöfrågor med ett fyrtiotal personer.

Remisser
Under året har FOT lämnat synpunkter på följande remisser:






Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad, december 2015
Stadsmiljöavtalen, Trafikverkets hearing 17 april 2015
Malmö Stads Trafiksäkerhetsstrategi, april 2015
Stockholms gångplan, mars 2015
Malmös Trafik- och mobilitetsplan, februari 2015

Rapporter
FOT har tagit fram rapporten Safety in Numbers testad på kollisions- och singelolyckor
En statistisk analys av ett femtiotal av landets större kommuner har genomförts av
Fotgängarnas förening FOT med bidrag av Trafikverkets Skyltfond. Rapporten har undersökt
både kollisionsolyckor och singelolyckor för gång- och cykeltrafiken. Analysen bygger på
uppgifter om drygt 30 000 skadade cyklister och gångtrafikanter samt ca 1,8 miljarder gångoch cykelresor. Ett möte för att diskutera rapporten har också hållits.

Årets Fotgängarstad
Nomineringar till Årets fotgängarstad för år 2016 har skickats in under 2015. I början på år
2016 kommer den kommun som får priset utses.

Internationellt arbete
FOT är medlem i Federation of European Pedestrians Association (FEPA). FOT fortsatte sitt
samarbete med den Europeiska organisation som ansvarar för att vi alla som skrivit på
stadgarna arbetar för att minska antalet döda i trafiken, se. http://www.erscharter.eu.
Fotgängarnas förening
Sonja Forward
Ordförande

David Lindelöw
Sekreterare
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