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Til medlemmer i Syklistenes landsforening (bosatt i Skedsmo, Rælingen og Fet) 

Lillestrøm, 30.03.12 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer til årsmøte 17.04.12! 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer deg herved til årsmøte på tirsdag, 17. april 2012 kl 19 på Velferden 

i Kjerulfsgate 34 i Lillestrøm. 

Som medlem i Syklistenes Landsforening (SLF) med bostedsadresse i Skedsmo er du automatisk 

medlem av lokallaget SLF Lillestrøm og omegn (med møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet). Men 

møtet er offentlig for alle syklister og vi ønsker spesielt å invitere SLF medlemmer fra våre 

nabokommuner som Fet og Rælingen. 

Innledningsvis skal fotografen Ronny Østnes presentere sin bok ”Sykkelbyen Lillestrøm – Gjennom 

snødrev og sol” som gir et samtidsbilde av sykkelens rolle i ”Sykkelbyen”. Boka viser at sykkelen er 

et viktig fremkostmiddel i Lillestrøm, gjennom hele året og for stadig flere. Boka kan kjøpes på 

årsmøte. 

Deretter blir det vanlig årsmøte med følgende dagsorden: 

1. Styrets beretning og regnskap 

2. Valg av styre, leder og valgkomité 

3. Arbeidsprogram 

4. Saker som fremlegges av styret og innkomne saker 

Som lokallag er vi helt avhengig av mange, gode samarbeidspartnere. Tipps oss gjerne om aktører 

og/eller ta kontakt, hvis du ønsker å engasjere deg selv for bedre sykkelforhold der du bor! Vi ønsker 

oss lommekjente lokalkontakter for de mange forskjellige områder i regionen vår! Er dette noe for 

deg? Ta kontakt, hvis du har lyst til å bidra konkret slik at sykkelforhold der DU bor blir bedre! 

Ved spørsmål ta kontakt med styreleder Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) eller nestleder 

Bjørn Bergersen (mobil 93406459)! Hvis du ikke kan komme til årsmøte, så følg gjerne med på 

www.slf.no/lillestrom, der vi blant annet informerer om framtidige arrangementer som våre 

sykkelturer til Oslo og Fetsund i mai 2012. 

Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn 

www.slf.no/lillestrom 
 

PS: Dette brevet sendes til alle SLF medlemmer som er bosatt i Skedsmo, Rælingen og Fet der SLF ikke har e-

postadresse (eller der vi fikk feilmelding da vi sendte e-post til den oppgitte e-postadressen). Send oss gjerne 

din riktige e-postadresse slik at vi i framtiden lett kan informere deg om arrangementer per e-post! Hvis 

du senere ikke vil motta flere e-post så kan du bare sende oss en kort melding til lillestrom@syklistene.no! 
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