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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 
 

Tid:   tirsdag 12. april 2016 kl 19.00 – 20.30 (gratis test av elsykler fra EcoRide fra kl 17) 
Sted:  Måsan aktivitetsssenter, Kjerulfsgate 38, Lillestrøm (møterom «Åttekanten») 
Til stede:  9 stemmeberettigede SLF medlemmer  

(bosatt i Fet, Rælingen, Skedsmo eller Sørum) 
Gjester:  noen lokale syklister deltok på gratis elsykkel test hos Wilhelmsen utleie (før årsmøte) 
 

Formøte 

Det var tilbud om gratis test av EcoRide elsykler fra Wilhelmsen utleie kl 17.00 – 19.00. Styreleder 

hadde sendt pressemelding med fokus på våre tiltak for elsykler som folkehelse- og miljøtiltak i april 2016 

og pressekontakten hadde ringt Romerikes blad, men dessverre kom det ingen journalist derfra. 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent 

 

1.1. Innkallingen av 27.02.16 

 

Av effektivitets-, kostnads- og miljøhensyn ble innkallingen til årsmøte (og senere informasjon om gratis 

test av elsykler samme kveld) bare sendt elektronisk per mail til våre medlemmer (med registrert 

mailadresse) samt andre interesserte syklister og samarbeidspartnere på vår mailliste. Samtidig ble 

innkallingen publisert på lokallagets nettside www.syklistene.no/2016/02/arsmote-2016/ og Facebook (jf 

vedlegg 1). Innkallingen ble godkjent av årsmøte. 

Frist for innspill til saker og kandidater til styreverv mm var 20.03.16. Det ble ikke meldt noen saker, 

men styret har selv forslag til nye kandidater til styreverv/ kasserer (jf sak 5 nedenfor). 

Dagsorden og sakspapirer var fra og med 21.03.16 tilgjengelig på lokallagets nettside 

www.syklistene.no/lokallag/lillestrom/. 

 

1.2 Valg av møteledelse, referent og to møtedeltakere som skal signere godkjent protokoll fra årsmøte 

 

Følgende personer ble valgt som… 

 møteleder: Bjørn R Bergersen 

 referent: Carsten Wiecek 

 møtedeltakere/ medlemmer som signerer møteprotokoll: Jan Olav Haugen og Wenche Meissner 

 

Sak 2: Styrets beretning og regnskap for 2015 

 

2.1 Årsmeldingen 

 

Årsmeldingen for 2015 ble presentert av sekretær Alf Helge Hartveit Skistad, jf vedlegg 2. 

2.2 Regnskap 

 

Regnskap for 2015 ble presentert av kassereren Inger Haugen, jf vedlegg 3. 
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Sak 3: Arbeidsprogram og budsjett for 2016 

 

3.1 Arbeidsprogram 2016 

Arbeidsprogrammet/ planer for 2016 ble lagt fram (jf oversikten nedenfor og i vedlegg 4). Det ble 

vedtatt at styret skal fortsette arbeidet fra 2015 med ulike aktiviteter og tiltak innenfor disse tre 

satsingsområder 

 Sykling som folkehelse og miljøtiltak 

 Barn og sykling 

 Vintersykling 

Ved siden av faste arrangementer som Sykle til jobben og Sykkelens dag (våren) samt Europeisk 

mobilitetsuke og Synlig syklist (høsten) skal styret ha fokus på  

 

 utvidelse av samarbeidet med lokale sponsorer og samarbeidspartnere for å kunne tilby våre 

medlemmer ekstra gode tilbud/ medlemsfordeler i jubileumsåret 2016 

 oppfølging av undersøkelsen «Syklist i egen by» (høsten 2016) 

 regelmessige sykkeltellinger med Counterpoint 

 sykkelkurs for innvandrerkvinner (i samarbeid med flyktningavdelingen fra Skedsmo kommune) 

 oppstart av korte sykkelturer med beboere fra kommunal sykehjem med el-transportsykkel  

(forutsatt juridiske spørsmål avklares av kommunen) 

 deltakelse på nasjonal sykkelkonferanse (som opplæringstiltak for styremedlemmer) 

 

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

offentlige enheter i kommunen/ regionen samt private samarbeidspartnere. I tillegg ønsker vi å etablere/ 

styrke relasjoner til andre lag og foreninger med samme eller lignende målsetning som f eks Trygg trafikk 

og miljøorganisasjoner som Grønn ungdom og Natur og ungdom. I jubileumsåret 2016 ønsker styret også å 

gi medlemmene ekstra gode medlemsfordeler som Happy hour på Jekyll & Hide og Bike & breakfast på 

Garcon mm. 

 

Styret gjentok at innsatsnivået fra tidligere år trolig ikke kunne opprettholdes uten flere aktive 

medlemmer i styret, som lokalkontakter eller i annen rolle. 

 

3.2 Budsjett 2016 

Budsjett for 2016 ble lagt fram (jf vedlegg 5) og vedtatt uten endringer. 

Sak 4: Saker som fremlegges av styret og innkomne saker 

 

4.1 Ingen innkomne saker 

Styret hadde innen fristen 20.03.16 ikke mottatt saker fra lokallagets medlemmer. 

 

4.2 Saker som fremlegges av styret 

Styret hadde ingen flere saker enn presentasjonen av styremedlemmer/ varamedlemmer og 

lokalkontakter, jf sak 5 nedenfor. 
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Sak 5: Valg av styre, lokalkontakter og ev valgkomité 

 

Inger Haugen ønsket ikke å fortsette som kasserer grunnet andre verv. Årsmøtet takket henne for 

strålende innsats som kasserer i mange år. Fordi lokallaget ikke hadde valgkomité, og det ikke kom forslag 

fra medlemmene hadde styret selv rekruttert nye kandidater til styreverv: Stein Schau stilte til valg som 

kasserer og Gry Sørlie som femte styremedlem. Resten av styret sa seg villig til å fortsette fram til årsmøte 

2017, jf oversikten nedenfor. 

 
Styremedlemmer 
Leder    Carsten Wiecek (gjenvalg, for ett år) 
Nestleder/ pressekontakt Bjørn Bergersen (gjenvalg, for ett år) 
Sekretær   Alf Helge Hartveit Skistad (gjenvalg, for ett år) 
Kasserer   Stein Schau (ny kandidat, for ett år) 
Styremedlem   Gry Sørlie (ny kandidat, for ett år – med permisjon til juli 2016) 

 

Nestleder ga mulighet til å melde seg selv/ foreslå andre medlemmer som styre-/ varamedlemmer 

og/eller lokalkontakter. Det gis også anledning til å melde seg som frivillig medarbeider for spesielle 

oppgaver (f eks turleder, ansvarlig for Facebook sider osv). Det kom ikke flere forslag og styret ble valgt i 

sin sammensetning som vist ovenfor. 

Styret anser det som ønskelig å rekruttere flere lokalkontakter (særlig på Strømmen/ Skjetten og i Fet 

kommune). Om mulig vil vi også etablere valgkomité i løpet av 2016. Det ble bestemt at Alf Helge Hartveit 

Skistad blir ny lokalkontakt i Rælingen (der vi hadde mistet kontakten med tidligere lokalkontakt) 

Sak 6: Annet 

 

Vi hadde en konstruktiv diskusjon om flere saker som synlig syklist aksjon 2016 (i samarbeid med 

politiet), gjester/ tema på våre Happy hour og Bike & Breakfast møter, medlemsrekruttering, 

kommunikasjonsstrategier og pressearbeid samt vårt arbeid for bedre sykkelveger (f eks i f m revideringer 

av kommuneplaner, høringssaker osv) før årsmøtet ble avsluttet ca kl 20.30. 

 

 

Lillestrøm, 13.04.16 

 

 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn 

www.syklistene.no/lillestrom 

  
 

VEDLEGG 

 

1. Innkalling til årsmøte 27.02.16 

2. Årsmelding 2015 (se eget dokument på www.syklistene.no/lokallag/lillestrom/) 

3. Regnskap 2015 

4. Arbeidsprogram 2016 

5. Budsjett 2016 
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VEDLEGG 1 
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VEDLEGG 2 (årsmelding 2015) 

 

Årsmeldingen 2015 er tilgjengelig som eget dokument på www.syklistene.no/lillestrom 

 

VEDLEGG 3 (regnskap 2015*) 
  

Resultatregnskap per 31.12.2015 

  Dette år Bud-15 Forrige år 

Inntekter       

Salgsinntekter                     -                      -    

Offentlige tilskudd                     -                      -    

Andre tilskudd    13 000,00     10 000,00     10 000,00  

Andre inntekter    10 361,24        2 000,00        2 181,53  

Sum inntekter    23 361,24     12 000,00     12 181,53  

Kostnader       

Varekostnad                     -                      -    

Lønn og annen godtgjørelse                     -                      -    

Annen driftskostnad    12 070,50        9 915,00     12 580,40  

Sum Kostnader    12 070,50        9 915,00     12 580,40  

        

Driftsresultat    11 290,74        2 085,00         -398,87  

Finansposter       

Finansinntekt            18,00               12,00  

Finanskostnad                     -                      -    

Sum finansposter            18,00                    -               12,00  

        

Årsresultat    11 308,74        2 085,00         -386,87  

    Eiendeler og gjeld Dette år Bud-15 Forrige år 

Bankinnskudd, kontanter og lignende       

BnBank kto 9235.30.84382    12 589,78        3 671,33           438,27  

Fordring Norsk Tipping (Grasrotandel)          305,29                    -          1 148,06  

SUM Eiendeler    12 895,07        3 671,33        1 586,33  

        

Gjeld       

Disp.resultat    11 308,74        2 085,00         -386,87  

Egenkapital       1 586,33        1 586,33        1 973,20  

SUM Gjeld og Egenkapital    12 895,07        3 671,33        1 586,33  

 

* jf styremøte 08.02.16, sist oppdatert av kassereren 17.02.16 - mer omfattende dokumentasjon av lokallagets 

økonomi finnes som vedlegg til årsmeldingen 2015 på www.syklistene.no/lillestrom 
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VEDLEGG 4 - Arbeidsprogram 2016* 

 
JANUAR 

 

Forarbeid jubileumsåret 

Forarbeid årsmøte og betaling BRRG 

Oppstart kampanje 100.000 syklister 

FEBRUAR 

 

Styremøte 1 (arbeidsprogram og årsmøte)  

Internasjonal vintersykkeldag, med sykkeltellinger med Counterpoint  

(som gjentas hele året) 

MARS 

 

Organisasjonsseminar SLF (1 deltaker) 

Søknad om grunnstøtte fra SLF sentralt 

Søknad om adm tilskudd fra Skedsmo kommune 

Søknad om midler fra Lillestrømbanken  

Oppstart Happy Hour hos Jekyll & Hide 

APRIL 

 

Årsmøte 2015 på Måsan aktivitetssenter 

Kampanje «gratis elsykkel» med Wilhemsen utleie 

Sykle til jobben i samarbeid med Skedsmo kommune bedriftsidrettslag 

La barna sykle aksjon i samarbeid med barneskoler i Skedsmo  

Oppstart månedlig Bike & Breakfast hos Garcon  

Sykkelens dag 30. april (sykkeltur lille byrunde på bysykler) 

MAI 

 

Styremøte 2 

Sykkelkurs for innvandrerkvinner med Skedsmo flyktningavdeling  

Sykkelturer med sykehjemsbeboere 

Sykkelkonferansen i Tromsø (2 deltakere) 

JUNI 

 

Ferdighetsprøve for barn på ev sykkelfestival 

Ekstra styremøte med lokalkontakter (sommeravslutning hos styremedlem) 

First bike kampanje rettet mot barnefamilier 

JULI Sommerferie 

 

AUGUST Styremøte 3 (høstprogram) 

Forarbeid «Syklist i egen by»  

SEPTEMBER Deltakelse på europeisk mobilitetsuke 

 

OKTOBER Oppfølging av resultater fra «Syklist i egen by»  

 

NOVEMBER Synlig syklist aksjon 

Styremøte 4 (evaluering av året). 

DESEMBER Ekstra styremøte med ektefeller/partnere (Jekyll & Hide) 

 

 

* avtalt på styremøte 08.02.15, senest oppdatert 28.02.16 etter innspill fra styremedlemmer og lokalkontakter 



VEDLEGG 5  - Resultatbudsjett 2016* 

 

 
Bud-16 Regn. - 15 

Inntekter     

Salgsinntekter                     -    

Offentlige tilskudd                     -    

Andre tilskudd    27 000,00     19 889,00  

Andre inntekter       1 500,00        3 472,24  

Sum inntekter    28 500,00     23 361,24  

Kostnader     

Varekostnad                   -      

Lønn og annen godtgjørelse                   -      

Annen driftskostnad    24 315,00     12 070,50  

Sum Kostnader    24 315,00     12 070,50  

Driftsresultat       4 185,00     11 290,74  

Finansposter     

Finansinntekt            10,00             18,00  

Finanskostnad                   -                      -    

Sum finansposter            10,00             18,00  

Årsresultat       4 195,00     11 308,74  
 

Eiendeler og gjeld Bud-16 Regn. - 15 

Bankinnskudd, kontanter og lignende     

BnBank kto 9235.30.84382    17 090,07     12 589,78  

Fordring Norsk Tipping (Grasrotandel)                   -             305,29  

SUM Eiendeler    17 090,07     12 895,07  

Gjeld     

Disp.resultat       4 195,00     11 308,74  

Egenkapital    12 895,07        1 586,33  

SUM Gjeld og Egenkapital    17 090,07     12 895,07  
 

Andre tilskudd   
 

Annen driftskostnad   

Skedsmo kommune  10 000  
 

Reiseutgifter org.seminar        150  

SLF sentralt  10 000  
 

Reise- og opphold sykkelkonferanse     5 000  

Lillestrømbanken     7 000  
 

Synlig syklist     4 000  

Andre inntekter   
 

Premier etc ferdighetsprøver, andre stands     5 000  

Grasrotandelen     1 500  
 

Årsavgift Br.reg.        135  

   28 500  
 

Happy Hour Jekyll & Hyde     2 000  

   
Årsmøte Måsan        500  

   
Oppstart Bike to Breakfast - Garcon     1 530  

   
Sykkelturer sykehjemsbeboere (ref.vester, jakker)     2 000  

   
Aksjon Tema sykling i barnehagen (premier FirstBike)     2 000  

   
Julebord/juleøl , Jekyll & Hyde     1 000  

   
Grillfest hos styremedlem     1 000  

   
   24 315  

 

* jf styremøte 08.02.16, utarbeidet av kasserer 28.02.16 


