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ÅRSMELDING 2011 

Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for årsmøteåret mai 

2011 til mars 2012. 

Bakgrunn 
 

Syklistenes Landsforening (SLF) har de siste årene arbeidet målrettet med å starte lokallag i 

byer over hele landet. Medlemmene til Syklistenes Landsforening kåret Lillestrøm til Norges 

beste sykkelby både i 2008 og 2010. Da Lillestrøm arrangerte sykkelfestivalen mai 2011 var 

også SLF, v/ sekretariatet representert. Generalsekretær Rune Gjøs kunne allerede noen uker 

etter sykkelfestivalen invitere til stiftelsesmøte på Skedsmo rådhus… 

Interimstyret 
 

Lokallaget ble stiftet mai 2011. Interimstyret omfattet denne gangen følgende fire personer: 

Arne Krogstad (leder), Jan Olav Haugen (sekretær), Carsten Wiecek og Turid Kibsgård. Da 

Arne Krogstad inviterte til lokallagets første styremøte august 2011 hadde Turid Kibsgård 

allerede trukket seg fra styrevervet. Lokallaget gjennomførte sin første sykkeltur september 

2011 og kunne da vinne Bjørn Bergersen som nytt medlem. Bergersen var også villig til å bli 

med i interimstyret fra november 2011. Arne Krogstad måtte av private årsaker trekke seg fra 

styrevervet. Januar 2012 ble Carsten Wiecek valgt som ny styreleder og siden består 

interimstyret av Jan Olav Haugen (sekretær), Carsten Wiecek (styreleder) og Bjørn Bergersen 

(nestleder/ pressekontakt), jf bildet nedenfor (fra venstre til høyre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde 1: Interimstyret på vintersykkeldagen utenfor Anton sport 

i Lillestrøm (februar 2012) 
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Interimstyret hadde fire styremøter i perioden august 2011 – mars 2012. Styremedlemmene 

deltok også på SLF landsmøte november 2011 og organisasjonsseminar februar 2012 samt 

trafikkonferansen Grønn mann mars 2012 (jf den kronologiske oversikten i vedlegg 1).  

Som nystartet lokallag var det ikke mulig å danne valgkomité foran årsmøte i april 2012. Men 

alle tre medlemmer i lokallagets interimstyre er villige til å fortsette i styret etter årsmøte april 

2012 (i minst ett år til). Det vurderes videre som ønskelig å finne 1-2 nye styremedlemmer, ev 

også varamedlemmer. Styret mangler per i dag egen kasserer og kvinnelige medlemmer. 

Interimstyret ønsker i tillegg å etablere et tett samarbeid med mange ”lokalkontakter”, dvs 

SLF medlemmer som er bosatt og lommekjent i forskjellige delområder og som kan være 

støttespillere blant annet med tanke på sykkelveiinspeksjoner, høringer osv. 

Medlemmer… og medlemsutvikling 
 

På stiftelsesmøte mai 2011 ble det avtalt at navnet til lokallaget skulle bestemmes på første 

styremøte. I referat fra styremøte 24.08.11 (sak 1-11) står det at ”Interimstyret drøftet navn på 

lokallag. Viktige kriterier: Kunne ”fange opp” medlemmer både i Skedsmo og tilliggende 

kommuner – Lørenskog, Fet, Nittedal, Sørum, Gjerdrum, Nittedal, Rælingen. Samtidig gis 

hovedfokus på Skedsmo mht uttalelser om planer etc. Valget blir ”Lillestrøm og omegn SLF”.  

Lokallaget er fortsatt i startfasen. Interimstyret består av bare tre personer, dvs har begrenset 

kapasitet og lokalkunnskap. SLF Lillestrøm og omegn er derfor bare høringsinstans for 

veisaker i Skedsmo kommune og det er bare SLF medlemmer med bostedsadresse i Skedsmo 

som har stemmerett på årsmøte april 2012 (jf innkalling til årsmøte). Tabellen 1 nedenfor 

viser fordelingen av lokallagets 112 medlemmer på de forskjellige områder i Skedsmo 

kommune. 
 

SLF medlemmer bosatt i Skedsmo kommune antall andel 

Kjeller 9 8,0 

Leirsund 7 6,3 

Lillestrøm 34 30,4 

Skedsmokorset 34 30,4 

Skjetten 13 11,6 

Strømmen 15 13,4 

Sum 112 100,0 
 

Tabell 1: Fordeling av SLF medlemmer i Skedsmo kommune 

                (kilde: SLF medlemsregister per 14.02.12) 

Interimstyret ønsker å etablere et tett internt samarbeid med flere SLF medlemmer fra 

Skedsmo som skal fungere som ”lommekjente lokalkontakter” for de forskjellige delområder i 

kommunen. Dette tas opp som en egen sak på årsmøte i april.  

 

Interimstyret ser også et stort ”utviklingspotensial”, fordi SLF Lillestrøm og omegn er det 

eneste lokallag på Romerike. Interimstyret har derfor invitert bred til årsmøte april 2012 som 

er offentlig for alle interesserte syklister. Ved siden av lokallagets medlemmer med 

bostedsadresse i Skedsmo har alle SLF medlemmer fra Fet og Rælingen kommune fått 

personlig invitasjon per mail eller brev. Interimstyret fremmer en egen sak på årsmøte ang 

medlemskriterier. Spørsmålet er om SLF medlemmer fra nabokommuner som f eks Fet 

og/eller Rælingen i framtiden automatisk skal være medlemmer i SLF Lillestrøm og omegn. 



Arrangementer og aktiviteter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde 2: SLF Lillestrøm og omegn på vei til Fetsund lenser 

(september 2011) 

 

Etter at SLF Lillestrøm og omegn ble stiftet mai 2011, hadde interimstyret fire møter fram til 

mars 2012. Mellom møtene var det mye kontakt per mail og telefon. Styremedlemmene 

deltok også på SLF landsmøte og SLF organisasjonsseminar samt trafikkonferansen Grønn 

mann.  

 

Allerede kort tid etter oppstart og rett foran kommunevalget september 2011 utfordret 

lokallaget de politiske partiene i Skedsmo kommune. Arbeiderpartiet, Høyre, SP, Venstre, 

KrF, SV, Pensjonistpartiet, Rødt, Miljøpartiet de grønne, FrP og Folkets Røst fikk anledning 

til å utale seg om partiets tidligere og planlagte sykkelpolitikk. Partiene ble bl a spurt hvordan 

de vektlegger sykkel som bidrag til transportutfordringer, til rekreasjon og god folkehelse i 

kommunen, og hvilke konkrete saker partiet hadde planlagt for framtiden slik at det ville bli 

enda mer attraktivt å bruke sykkel i Skedsmo kommune.  

 

Siden februar 2012 er lokallaget høringsinstans for veisaker i Skedsmo kommune, og mars 

2012 tok lokallaget igjen kontakt med politikere i Skedsmo. Denne gangen ble alle de 

politiske partiene som er representert i kommunestyre i Skedsmo invitert til dialog, og konkret 

til deltakelse på lokallagets første årsmøte. Samme måned var styrelederen medforfatter til 

kronikk om Oslopakke 3 i Aften der det var særlig fokus på behovet for bedre 

sykkelekspressveier fra nabokommunene inn til Oslo 

(www.syklistene.no/SLF_mener/sykkel_en_gavepakke_til_oslo-regionen).  

 

 
 

Som tidligere nevnt så har SLF Lillestrøm og omegn arrangert en 

høsttur til Fetsund lenser og en vintersykkeldag i samarbeid med 

lokal sportsbutikk i Lillestrøm. Begge arrangementer har bidratt til 

medlemsrekruttering og noe presseoppslag i Romerikes blad. 

Arrangementene var forholdsvis godt besøkt og vurderes som 

vellykket selv om vi ikke kom i kontakt med flere av våre egne 

medlemmer. Lokallaget ønsker seg flere arrangementer der det 

samarbeides med andre ”sykkelaktører” som f eks Anton sport på 

vintersykkeldagen (som denne dagen hadde gode rabatter for alle 

vintersyklister i Lillestrøm og omegn). 

 
Bilde 3: Vintersykling 
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Regnskap 
 

Lokallaget hadde ingen inntekter og heller ingen utgifter i f m aktivitetene i perioden fram til 

mars 2012. Styremøtene ble gjennomført hjemme hos styremedlemmene. Deltakelse på 

landsmøte og organisasjonsseminaret på Gardermoen var gratis (reisekostnader ble dekket av 

SLF sentralt/ styremedlemmer selv). SLF, v/ sekretariatet dekket kostnader i f m utsending av 

brev, brosjyrer osv.  

Handlingsplaner 
 

SLF Lillestrøm og omegn ønsker å tilby flere arrangementer som er åpne for alle interesserte 

syklister. Konkret planlegger vi følgende: 

 

- Sykkeltur til Oslo på lørdag, 5. mai 2012. Denne dagen er det ”sykkelens dag" og vi ønsker 

derfor å koordinere turen med lokallaget i Oslo. Dette blir trolig en dagstur langs Alnaelva der 

mange kommer til å oppleve Oslo på en helt ny måte! Veien tilbake kan enten sykles eller 

organiseres ved hjelp av NSB... 

- Tur til Fetsund lenser på lørdag, 12. mai 2012. Denne dagen ønsker vi å gjenta suksessen fra 

høsten 2011. Turen til Fetsund inviterer til ”mye prat” underveis og ved natursenteret i 

Fetsund. Start kl 11 fra Lillestrøm Torv. 

- Lokallaget deltar også på sykkelfestivalen i Lillestrøm 18. - 19. mai 2012. Styreleder sitter i 

arrangementsgruppa til årets sykkelfestival og lokallaget skal bidra med ferdighetsprøve for 

barn på lørdag, 19. mai 2012. 

 

Samtidig så ønsker styret også framover å etablere og pleie samarbeidsrelasjoner med viktige 

samarbeidspartnere i kommunen/ regionen – både offentlige og private. SLF Lillestrøm og 

omegn skal f eks samarbeide med bedriftsidrettslaget i Skedsmo kommune om årets Sykle til 

jobben - aksjon med oppstart 25. april 2012. Det er også planlagt et samarbeid med en 

barneskole i Lillestrøm rundt tema ”barn og sykling” samt sykkelbutikker i Skedsmo (rabatter 

for medlemmer osv). 

 

Kontakt og kommunikasjon 
 

Siden desember 2011 er SLF Lillestrøm og omegn representert med egne hjemmesider på 

www.slf.no/lillestrom og styrets egen mailadresse lillestrom@syklistene.no ble tatt i bruk 

januar 2012. Styreleder har etablert egen mailliste med e-postadresser til SLF medlemmer i 

Skedsmo, Fet og Rælingen samt andre interesserte syklister og samarbeidspartnere i regionen. 

Maillisten skal oppdateres fortløpende. Det ble sendt og det skal også framover sendes ut en 

del informasjon per mail (f eks om lokallagets egne arrangementer). Men lokallaget ønsker å 

bruke hjemmesiden og regelmessige nyhetsbrev som hovedinformasjonskilde.  Styreleder 

Carsten Wiecek kan kontaktes per mail (lillestrom@syklistene.no) og nestleder Bjørn 

Bergersen på mobil 93406459. 

 

 

Lillestrøm, 10.04.12 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn 
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VEDLEGG 1: Kronologisk oversikt over lokallagets aktiviteter siden mai 2011 

 

31.05.11 - Stiftelsesmøte (bl a med valg av interimstyre) 

24.08.11 - SLF LOO styremøte (bl a med valg av navn) 

12.09.11 - SLF LOO utfordrer alle politiske partier i Skedsmo rett før kommunevalget 2011 

17.09.11 - SLF LOO arrangerer sykkeltur til Fetsund lenser 

08.11.11 - SLF LOO styremøte 

22.10.11 - SLF LOO deltar med to styremedlemmer på SLF landsmøte på Gardermoen 

24.01.12 - SLF LOO styremøte (bl a med valg av ny styreleder) 

08.12.11 - SLF LOO presenterer egne hjemmesider på www.slf.no/lillestrom 

18.01.12 - SLF LOO tar i bruk egen mailadresse lillestrom@syklistene.no 

04.02.12 - SLF LOO arrangerer vintersykkeldag i samarbeid med Anton sport 

11.02.12 - SLF LOO deltar med hele styret på SLF organisasjonsseminar på Gardermoen 

14.02.12 - SLF LOO er godkjent som høringsinstans for veisaker i Skedsmo 

01.03.12 - SLF LOO deltar med ett styremedlem på trafikkonferansen Grønn mann i 

Lillestrøm 

07.03.12 - SLF LOO styremøte 

07.03.12 - SLF LOO styreleder m.f. skriver kronikk om Oslopakke 3 i Aften 

(www.syklistene.no/SLF_mener/sykkel_en_gavepakke_til_oslo-regionen) 

10.04.12 - SLF LOO styremøte 

17.04.12 - SLF LOO årsmøte (Velferden i Lillestrøm, kl 19) 

05.05.12 - SLF LOO arrangerer sykkeltur til Oslo (Sykkelens dag) 

12.05.12 - SLF LOO arrangerer sykkeltur til Fetsund lenser 

18.05.12 - SLF LOO deltar på sykkelfestivalen i Lillestrøm 

10.06.12 - SLF LOO deltar med to styremedlemmer på GBI 2012 
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VEDLEGG 2: Vedtekter for lokalt arbeid 

 

1. Det kan opprettes lokale lag i tråd med §§ 27-30 i SLFs vedtekter. 

2. Lokallagets navn er «Syklistenes Landsforening i Kommune», hvor «Kommune» erstattes 

med kommunens navn. Offisiell kortform er «SLF Kommune». Hvis et lokalt lag omfatter 

flere kommuner, besluttes navnet i samråd med hovedstyret. 

3. Lokale lag ivaretar foreningens arbeid i sitt område i henhold til punkt 2. 

4. Lokale lag kan søke om økonomisk tilskudd fra SLF sentralt. 

5. Midler som lokale lag skaffer seg ved egen virksomhet, disponeres fritt av dette. 

6. Enhver bruk av Syklistenes Landsforenings navn og logo ved markedsføring av 

samarbeidspartnere eller alliansepartnere skal godkjennes av SLFs sekretariat. 

7. Lokallag avholder årsmøte hvert år. Referat fra årsmøtet, lokallagets årsmelding og evt. 

regnskap oversendes umiddelbart etter årsmøtet til SLFs sekretariat. 

8. Alle medlemmer i lokallaget har møte-, tale- og stemmerett på lokallagets årsmøte. 

9. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

• Styrets beretning. 

• Regnskap. 

• Arbeidsprogram. 

• Valg av styre, leder og valgkomité. 

• Saker som fremlegges av styret. 

• Innkomne saker. 

10. Lokallagets styre består av leder og inntil seks styremedlemmer. 

11. Styremøter holdes så ofte som behovet tilsier. Det skal føres et kort referat med eventuelle 

vedtak. Referatet sendes SLFs sekretariat til orientering etter hvert møte. 

12. Lokallag kan søke støtte hos SLFs sekretariatet i saker hvor lokallaget finner det 

nødvendig. Likeledes kan sekretariatet ta initiativ overfor lokallaget for å fremme saker som 

ønskes prioritert i det område hvor lokallaget virker. 

13. Prinsipielle spørsmål og saker, samt saker som har konsekvenser utover lokallagets 

område, må forelegges SLFs sekretariat. 

 

Vedtatt av SLFs hovedstyre 20. mai 2010 


