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Saksfremlegg til årsmøte 17.04.12 

Saksfremlegg 7.1 - medlemskriterier 

Som en landsomfattende, ideell organisasjon arbeider SLF både nasjonalt og lokalt. Per i dag 

har SLF 13 lokallag fordelt over hele landet og SLF Lillestrøm og omegn er det eneste 

lokallag på Romerike (jf www.syklistene.no/SLF_lokalt). Ifølge vedtekter til lokalt arbeid i 

SLF (datert 20.05.10, jf pkt 8 i vedlegg 2) har ”alle medlemmer i lokallaget møte-, tale- og 

stemmerett på lokallagets årsmøte”. 

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 SLF Lillestrøm og omegn er fortsatt i startfasen. Det ble gjennomført to 

vellykkede arrangementer høsten 2011 og vinter 2012 som var åpne for alle interesserte 

syklister i regionen. SLF medlemmer i Skedsmo ble invitert direkte. Sykkelturen til Fetsund 

lenser september 2011 var planlagt som en ”pratetur” med mulighet til å dele tanker og 

meninger om lokallaget. Også vintersykkeldagen februar 2012 på Lillestrøm Torv ga gode 

muligheter til dialog om (vinter-) sykling i ”Lillestrøm og omegn”. Begge arrangementer har 

bidratt til rekruttering av nye medlemmer og noe oppmerksomhet i pressen (avisartikkel i 

Romerikes blad). Men dessverre kom interimstyret ikke i kontakt med flere SLF medlemmer 

fra Skedsmo eller nabokommunene. Interimstyret selv består bare av tre personer, dvs har 

begrenset kapasitet og lokalkunnskap. SLF Lillestrøm og omegn er derfor også bare 

høringsinstans for veisaker i Skedsmo og det er bare SLF medlemmer med bostedsadresse i 

Skedsmo som er lokallagets formelle medlemmer (jf. pkt 8 i vedtekter til lokalt arbeid i SLF i 

vedlegg 2). 

Men selv om bare SLF medlemmer med bostedsadresse i Skedsmo har stemmerett på årsmøte 

april 2012 (jf innkalling til årsmøte), så har interimstyret invitert veldig bred til årsmøtet. Alle 

interesserte syklister er velkommen til årsmøte. Det ble annonsert på diverse steder, bl a på 

lokallagets egne hjemmesider at årsmøte er offentlig. Ved siden av SLF medlemmer fra 

Skedsmo så har også SLF medlemmer fra Fet og Rælingen kommune fått personlig innkalling 

til årsmøte per mail/ brev. Medlemmer fra disse tre kommuner får også tilsendt nyhetsbrevet 

sammen med På sykkel i april 2012. 

http://www.slf.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
http://www.syklistene.no/SLF_lokalt
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SLF Lillestrøm og omegn er det eneste lokallag på Romerike, dvs det er et stort 

”utviklingspotensial” (jf kartet og tabellen nedenfor). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bilde 1: Kartet som viser beliggenheten og 

utviklingsmuligheter til ”Lillestrøm og omegn”  

(kilde: www.akershus.no/akershus/kart/) 

 

Tabellen 1 nedenfor viser ”utviklingspotensialet” til SLF Lillestrøm og omegn på Nedre 

Romerike, tabellen 2 viser alle kommuner på hele Romerike. 

Kommune Medlemmer* Innbyggere** Andel 

Skedsmo 112 48752 0,23 

Fet 29 10431 0,28 

Rælingen 61 15920 0,38 

Lørenskog 105 33308 0,32 

Sørum 31 15686 (0,2%) 

Nittedal 42 21165 (0,2%) 

Aurskog Høland 29 14632 (0,2%) 

Nedre Romerike 410 159894 
    * jf SLF medlemsregister per 14.02.12 (tall for Sørum, Nittedal og Aurskog Høland er estimert med antatt medlemsandel på 0,2%) 

   ** per 01.01.11, jf www.ssb.no/beftett/tab-2011-06-17-02.html 

 

Tabell 1: Antall nåværende og ev framtidige medlemmer i SLF ”Lillestrøm og omegn” 

Nedre Romerike 

 Aurskog-Høland kommune 

 Fet kommune 

 Lørenskog kommune 

 Nittedal kommune 

 Rælingen kommune 

 Skedsmo kommune 

 Sørum kommune 

 

Øvre Romerike 

 Eidsvoll kommune 

 Gjerdrum kommune 

 Hurdal kommune 

 Nannestad kommune 

 Nes kommune 

 Ullensaker kommune 

 

 

Tabell 2: Oversikt over kommuner på Nedre og Øvre Romerike (kilde: www.akershus.no/akershus/kommuner/) 

http://www.akershus.no/akershus/kart/
http://www.ssb.no/beftett/tab-2011-06-17-02.html
http://www.aurskog-holand.kommune.no/
http://www.fet.kommune.no/
http://www.lorenskog.kommune.no/
http://www.nittedal.kommune.no/
http://www.ralingen.kommune.no/
http://www.skedsmo.kommune.no/
http://www.sorum.kommune.no/
http://www.eidsvoll.kommune.no/
http://www.gjerdrum.kommune.no/
http://www.hurdal.kommune.no/
http://www.nannestad.kommune.no/
http://www.nes-ak.kommune.no/
http://www.ullensaker.kommune.no/
http://www.akershus.no/akershus/kommuner/
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Spørsmålet om medlemskriterier, dvs hvem som er lokallagets medlemmer tas opp som en 

egen sak på årsmøte i april. Interminstyret ønsker uansett å fortsette med dagens praksis der 

det inviteres vid til lokallagets arrangementer. Uavhengig av medlemskap i SLF og 

bostedskommune, er alle interesserte syklister velkommen til lokallagets arrangementer! Når 

det gjelder arbeidet som høringsinstans og annen sykkelfaglig innsats ser interimstyret to 

muligheter: 

 

Alternativet 1: Lokallaget opprettholder dagens hovedfokus på Skedsmo kommune. Det er 

følgelig bare SLF medlemmer som er bosatt i Skedsmo som har møte-, tale- og stemmerett på 

årsmøte 2013 der spørsmålet om medlemskriterier tas opp igjen. 

 

Alternativet 2: Lokallaget utvider sitt ”virksomhetsområde” ved å inkludere SLF medlemmer 

fra noen få nabokommuner (som f eks Rælingen og Fet kommune) under forutsetning at styret 

styrkes tilsvarende. 
 

Saksfremlegg 7.2 – nye styremedlemmer/ varamedlemmer 

Styret ser generelt et behov for noen flere medlemmer (bl a trenger lokallaget på sikt en egen 

kasserer og det er mangler kvinner i nåværende styre). Dersom årsmøte velger å utvide 

medlemskriterier er det ønskelig at medlemmer fra alle lokallagets kommuner er representert i 

styret… 

Saksfremlegg .73 - lokalkontakter 

Som lokallag ønsker vi å samarbeide med lokale myndigheter for å gjøre Lillestrøm og omegn 

bedre for sykkeltrafikk. Blant våre oppgaver er synliggjøring av sykkelforholdene i 

kommunen (sykkelvei-inspeksjoner mm). Her er styret avhengig av sine egne medlemmer. 

Det er ønskelig å samarbeide tett med "lommekjente lokalkontakter" i de mange forskjellige 

delområder i regionen vår. Styret ønsker derfor å opprette lokalkontakter for følgende 

delområder i Skedsmo: Kjeller, Leirsund, Lillestrøm, Skedsmokorset, Skjetten, Strømmen  

…og gjerne også for noen av nabokommunene. 

Saksfremlegg 7.4 – styre får i oppdrag å utarbeide egne vedtekter 

Styre foreslår at styret får i oppdrag å utarbeide egne lokale vedtekter som skal godkjennes på 

årsmøte 2013. 
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VEDLEGG 1: 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 

 


