Föreningen VETA ställer frågan genom denna skrivelse till personer inom områden som har
att jobba med trafiksäkerhetsfrågor.
Nuvarande medlemskår har uppnått senior ålder och har konstaterat att föreningen kommer
sakta att närma sig målet för avveckling. Vi måste få in nytt blod i medlemskåren.
Föreningen presenteras i skrivningen nedan. Finns det befattningshavare inom Er verksamhet
som vill komma med i denna organisation så välkomnas nya medlemmar.
Som medlem ska man kunna påverka och utveckla trafiksäkerheten i en värld där det händer
mycket inom detta område.
Medlemsavgiften är för innevarande år 200:- per år vilket debiteras efter den årsstämma som
avhålls andra kvartalet varje år.
Föreningen har varit remissinstans i flera frågor som rör trafiksäkerhetsområdet varför vi
hoppas att nya krafter i medlemskåren kan bidra i detta arbete.
Föreningen är inte anslagsberättigad från någon varför vi är en obunden ideell förening som
kan fritt granska regler och föreskrifter och ha synpunkter baserade på erfarenhetsbaserad
kompetens.
Se beskrivningen i våra stadgar nedan.
Är Du intresserad att bli medlem så kan Du anmäla på följande websida.
http://www.veta.se/wp/kontaktsida/
Beskriv gärna Din nuvarande befattning och all kontaktinformation så kommer vi att ta
kontakt med Dig.
Pandemin har gjort att vårt arbete har bedrivits via videolänk och alla har kunnat vara med via
dator. Och vi har konstaterat att detta fungerar väldigt bra. Men vi vill naturligtvis kunna ses
kanske någon gång per år i anslutning till något publikt evenemang.
Du är varmt välkommen som medlem.

1 Föreningen VETA (Vetenskap och Erfarenhet i TrafiksäkerhetsArbetet, http://veta.se) ”är
en opolitisk, obunden, ideell förening och den har till ändamål att successivt öka
trafiksäkerhetsvetandet genom att systematiskt ta vara på idéer och erfarenhetsbaserad
kompetens och genom att medlemmarna tillsammans förädlar det praktiska kunnandet med
hjälp av vetenskapliga metoder. Föreningen skall stödja och vara ett forum för
forskningsintresserade personer som vill kombinera praktik och vetenskaplig verksamhet i
trafiksäkerhetsarbetet.” (från 1§ i stadgarna fastställda 1993/1994
Ordförande.
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