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Lillestrøm, 24.03.13 

 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer til årsmøte 16.04.13! 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer alle sine medlemmer, interesserte syklister og samarbeidspartnere 

til årsmøte på tirsdag, 16. april 2013 kl 19 på Velferden i Kjerulfsgate 34 i Lillestrøm. 

Som medlem i Syklistenes Landsforening (SLF) med bostedsadresse i Skedsmo, Fet eller Rælingen 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 

vår nabokommune Sørum. 

Møtet innledes med en kort oppsummering av våre erfaringer med kampanjen ”Vintersyklist søkes” 

der 13 vintersyklister var ”på vei” i perioden 02.01. – 20.03.13. Du kan glede deg til fine bilder og 

spennende rapporter fra våre vintersyklister som var med i denne spesielle brukerundersøkelsen om 

vintervedlikehold av sykkelvegnettet. Kommunen/e får tilsendt vår sluttrapport, men er forhåpentligvis 

også representert på møtet vårt! 

Deretter blir det vanlig årsmøte med følgende dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent 

2. Styrets beretning og regnskap for 2012 

3. Arbeidsprogram for 2013 

4. Saker som fremlegges av styret og innkomne saker (bl a ang lokale vedtekter  og utvidelse) 

5. Valg av styre, lokalkontakter og ev valgkomité 

På vår nettside www.syklistene.no/lillestrom finner du etter hvert mer informasjon, bl a 

saksfremlegget med styrets forslag for egne vedtekter og en utvidelse av lokallaget med medlemmer 

fra Sørum kommune.  

Vårt lokallag som ble stiftet mai 2011 mangler dessverre fortsatt valgkomité. Nåværende styre er villig 

til å fortsette i ett år til, men tar gjerne imot forslag til nye/ flere styremedlemmer og/eller 

lokalkontakter. Alle SLF medlemmer fra Skedsmo, Fet eller Rælingen kan foreslår og foreslås pr mail 

til styreleder Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no), pr brev til SLF Lillestrøm og omegn, Bergvn 

1, 2010 Strømmen eller ved å kontakte vår nestleder Bjørn R. Bergersen (mobil 93406459)! 

Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn* 

www.syklistene.no/lillestrom 

 
* brevet er godkjent uten underskrift 
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