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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2017 
 

Tid:   mandag 20. mars 2017 kl 19.00-20.30 
Sted:  Måsan aktivitetsssenter, Kjerulfsgate 38, Lillestrøm (møterom «Torvmosen») 
Til stede:  7 stemmeberettigede SLF medlemmer  

(bosatt i Fet, Rælingen, Skedsmo eller Sørum) 
Gjest:  - 

Formøte 

Gratis test av transportsykler fra Boxbike (http://boxbike.no/) fra kl 17.00 og temakveld om 

transportsykling med Geir Anders Rybakken Ørslien (http://transportsykkel.no/) fra kl 18.00 (jf egen 

invitasjon på www.syklistene.no i begynnelsen av mars 2017) 

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

 

1.1. Innkallingen av 06.02.17 

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

temakveld og test av transportsykler 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 og Facebook (jf vedlegg 1). 

Frist for innspill til saker og kandidater til styreverv mm var 28.02.17. Det ble ikke meldt noen saker, 

men styret har selv forslag til en liten endring av varigheten til styreverv for å sikre kontinuiteten i 

styrearbeidet (jf sak 5 nedenfor). 

Dagsorden og sakspapirer er fra og med 01.03.17 tilgjengelig på lokallagets nettside 

www.syklistene.no/lillestrom/. 

Framover skal styret vurdere å sende innkalling pr brev til lokallagets medlemmer uten kjent 

mailadresse. Videre er det viktig at innkallingen til årsmøte pr mail merkes tydelig i emnefeltet som 

«innkalling til årsmøte». 

 

1.2 Møteledelse og referent 

 

Nestleder Bjørn Bergersen ble foreslått som møteleder og sekretær Alf Helge Hartveit Skistad som 

referent. 

Sak 2: Styrets beretning og regnskap for 2016 

 

2.1 Årsmeldingen 

Årsmeldingen for 2016 ble presentert av sekretær Alf Helge Hartveit Skistad (jf vedlegg 2) og ble 

godkjent av årsmøtet. 

2.2 Regnskap 

Regnskap for 2016 ble presentert av kassereren Stein Schau (jf vedlegg 3) og ble godkjent av 

årsmøtet. 
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Sak 3: Arbeidsprogram for 2017 

 

Arbeidsprogrammet/ planer for 2017 ble presentert (jf oversikten nedenfor og i vedlegg 4, samt 

budsjett i vedlegg 5). Styret ønsker å fortsette arbeidet fra 2016 med ulike aktiviteter og tiltak innenfor 

satsingsområdene 

 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) ønsker styret å ha fokus på oppfølging av undersøkelsen «Syklist i 

egen by 2016», regelmessige sykkeltellinger med Counterpoint som bidrag til et kommunalt sykkelregnskap, 

lobbyarbeid for etablering av egen sykkelgate i Lillestrøm samt sykkelekspressveg til Oslo, sykkelkurs for 

innvandrerkvinner (i samarbeid med flyktningavdelingen fra Skedsmo kommune) mm. 

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

offentlige enheter i kommunen/ regionen samt private samarbeidspartnere og pressen. 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. 

Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet 2017. Styret gjentar at innsatsnivået fra tidligere år ikke 

kan opprettholdes uten flere aktive medlemmer i styret, som lokalkontakter eller i annen rolle. 

 

Sak 4: Saker som fremlegges av styret og innkomne saker 

 

4.1 Ingen innkomne saker 

Styret har innen fristen 28.02.17 ikke mottatt saker fra lokallagets medlemmer. 

 

4.2 Saker som fremlegges av styret 

Styret har ingen flere saker enn presentasjonen av styremedlemmer, jf sak 5 nedenfor. 

 

Sak 5: Valg av styre, lokalkontakter og ev valgkomité 

 

Fordi lokallaget ikke har valgkomité og det ikke kom inn forslag fra medlemmene er det ikke nye 

kandidater til styreverv. Gry Sørlie ønsker av personlige grunner å trekke seg fra styret. Men resten av styret 

er villig til å fortsette i sine nåværende roller i styret. For å sikre kontinuiteten i vårt lokale styrearbeid 

foreslår styret at tre styremedlemmer velges for to år, jf oversikten nedenfor. 

 
Styremedlemmer 
Leder    Carsten Wiecek (gjenvalg, for to år til årsmøte 2019) 
Nestleder   Bjørn Bergersen (gjenvalg, for ett år til årsmøte 2018) 
Sekretær/ pressekontakt Alf Helge Hartveit Skistad (gjenvalg, for to år til årsmøte 2019) 
Kasserer   Stein Schau (gjenvalg, for to år til årsmøte 2019) 

 

Styreleder har gitt mulighet til å melde seg selv/ foreslå andre medlemmer som styre-/ 

varamedlemmer og/ eller lokalkontakter. Med tanke på ev framtidig kommunesammenslåing er det særlig 

ønskelig med (flere) lokalkontakter i nabokommunene Fet, Rælingen og Sørum. Det ble også gitt anledning 

til å melde seg som frivillig medarbeider for spesielle oppgaver (f eks turleder, ansvarlig for Facebook sider 

osv). Det kom ingen forslag. Styreleder Carsten Wiecek, nestleder Bjørn Bergersen, sekretær Alf Helge 

Hartveit Skistad og kasserer Stein Schau ble valgt av årsmøtet fram til årsmøtene 2018/2019. 

Styret anser det som ønskelig å rekruttere flere lokalkontakter og å etablere valgkomité i løpet av 

2017. 
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Sak 6: Annet 

 

Kort diskusjon om lokallagets rolle og muligheter til å påvirke sykkelforhold i Lillestrøm og omegn. 

Kan vi f eks få gjennomslag for flere saker ved å samarbeide med studenter som skriver avhandlinger om 

lokale sykkelfaglige tema? Dette følges opp på neste styremøte. 

 

 

Lillestrøm, 20.03.17 

 

 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn 

www.syklistene.no/lillestrom 

  
 

 

VEDLEGG 

 

1. Innkalling til årsmøte 06.02.17 

2. Årsmelding 2016 (se eget dokument på www.syklistene.no/lokallag/lillestrom/) 

3. Regnskap 2016 

4. Arbeidsprogram 2017 

5. Budsjett 2017 

 

 

Protokoll undertegnes av to deltakere fra årsmøte 

http://www.syklistene.no/lillestrom
http://www.syklistene.no/lokallag/lillestrom/


VEDLEGG 1 

 
www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/  

http://www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/
http://www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/
http://www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/
http://www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/
http://www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/
http://www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/
http://www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/
http://www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/
http://www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/
http://www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/
http://www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/
http://www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/
http://www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/
http://www.syklistene.no/2017/02/arsmote-mars-2017/


VEDLEGG 2 (årsmelding 2016) 

 

Årsmeldingen 2016 er tilgjengelig som eget dokument på www.syklistene.no/lillestrom 

 

VEDLEGG 3 (resultatregnskap 2016*) 

 

Resultatregnskap per 31.12.2016 Dette år Bud-16 Forrige år 

Inntekter       

Salgsinntekter                     -                      -    

Offentlige tilskudd (Skedsmo) 5 000,00  10 000,00                    -    

Andre tilskudd (SLF/ lokalbidrag) 17 126,00  17 000,00  19 889,00  

Andre inntekter (Grasrotandelen) 295,00  1 500,00  3 472,24  

Sum inntekter 22 421,00  28 500,00  23 361,24  

Kostnader       

Innkjøp transportsykkel  15 000,00                      -    

Lønn og annen godtgjørelse                       -    

Annen driftskostnad 9 460,73  24 315,00  12 070,50  

Sum Kostnader 24 460,73  24 315,00  12 070,50  

Driftsresultat -2 039,73  4 185,00  11 290,74  

Finansposter       

Finansinntekt 17,02               18,00  

Finanskostnad 177,00             10,00                    -    

Sum finansposter 159,98             10,00             18,00  

        

Årsresultat -2 199,71  4 195,00  11 308,74  

 
  

  Overført egenkapital  -2 199,71  
  

    Eiendeler og gjeld Dette år Bud-16 Forrige år 

Bankinnskudd, kontanter og lignende       

Lillestrøm spb 1286 50 36688 10 400,36  17 090,07  12 589,78  

Fordring Norsk Tipping (Grasrotandel)          295,00                    -             305,29  

SUM Eiendeler 10 695,36  17 090,07  12 895,07  

Gjeld       

Disp.resultat   4 195,00  11 308,74  

Egenkapital pr 31.12.2016 10 695,36  12 895,07  1 586,33  

SUM Gjeld og Egenkapital 10 695,36  17 090,07  12 895,07  
 

* jf styremøte 23.01.17 og mer omfattende dokumentasjon av lokallagets økonomi som vedlegg til årsmeldingen 

2016 på www.syklistene.no/lillestrom 
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VEDLEGG 4  (arbeidsprogram 2017*) 
 

JANUAR 

 

Styremøte 1 (arbeidsprogram/ budsjett, ansvarsfordeling og årsmøte, 23.01.) 

Forarbeid årsmøte og betaling BRRG 

Premie til Skedsmo kommune (kart med resultater fra sykkeltellinger) 

FEBRUAR 

 

Lokallagssamling Gardermoen (m/ to deltakere) 

Internasjonal vintersykkeldag, med sykkeltellinger med Counterpoint  

(som gjentas hele året) 

MARS 

 

Samarbeid med Garcon på kvinnedagen (med telling av kvinnelige syklister) 

Søknad om grunnstøtte fra SLF sentralt 

Søknad om adm tilskudd fra Skedsmo kommune 

Søknad om midler fra Lillestrømbanken (frist 12.03.17) 

Årsmøte 2017 og temakveld om transportsykling (Måsan aktivitetssenter, 20.03.) 

APRIL 

 

Oppstart utlån/utleie av lastesykkel (Lei deg? Lei meg!) 

Sykle til jobben i samarbeid med Skedsmo kommune bedriftsidrettslag (SKBIL) 

Kampanjer med fokus på barn, f eks med First bike rettet mot barnefamilier/ 

barnehager 

MAI 

 

Sykkelkurs for innvandrerkvinner sammen med Skedsmo flyktningavdeling 

Aksjon ang sykkelturer med sykehjemsbeboere 

Bynær sykkeltur i Lillestrøm med planavdeling (sykkelgata mm) 

Styremøte 2 (evaluering av årsprogram - 29.05.) 

JUNI 

 

Sykkelens dag (bynær sykkeltur med SKBIL på 40 bysykler) 

Aktiviteter under byfesten (sykkelvennlig bedrift) 

Sommeravslutning hos kassereren (styremedlemmer med partnere og lokale 

kontakter) 

JULI Sommerferie 

AUGUST Bynær sykkeltur til Oslo (sykkelekspressvei) 

Styremøte 3 (høstprogram – 21.08.) 

Sykkelkurs for innvandrerkvinner sammen med Skedsmo flyktningavdeling 

SEPTEMBER Deltakelse på europeisk mobilitetsuke 

 

OKTOBER Landsmøte 2017 (m/ to deltakere) 

 

NOVEMBER Synlig syklist aksjon 

 

DESEMBER Styremøte 4 med årsavslutning (evaluering av året, alle styremedlemmer og 

lokale kontakter – 11.12.) 

 

 

* avtalt på styremøte 23.01.17, senest oppdatert 18.02.17 etter avtale med styret 



VEDLEGG 5 (resultatbudsjett 2017*) 

 
Bud-17 Regn. - 16 

Inntekter 
  Salgsinntekter 
 

- 

Offentlige tilskudd 10 000,00 5 000,00 

Andre tilskudd 17 000,00 17 126,00 

Andre inntekter 500,00 295,00 

Sum inntekter 27 500,00 22 421,00 

Kostnader 
  Innkjøp diverse 4 000,00 15 000,00 

Lønn og annen godtgjørelse - 
 Annen driftskostnad 23 500,00 9 460,73 

Sum Kostnader 27 500,00 24 460,73 

Driftsresultat - -2 039,73 

Finansposter 
  Finansinntekt 10,00 17,02 

Finanskostnad 200,00 177,00 

Sum finansposter 210,00 194,02 

Årsresultat 210,00 -1 845,71 

   Eiendeler og gjeld Bud-17 Regn. - 16 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 
  Lillestrøm banken 1286.50.36688 10 713,61 10 713,61 

Fordring Norsk Tipping (Grasrotandel) 316,00 316,00 

SUM Eiendeler 11 029,61 11 029,61 

Gjeld 
  Disp.resultat 210,00 11 308,74 

Egenkapital 11 029,61 1 586,33 

SUM Gjeld og Egenkapital 11 239,61 12 895,07 
 
Andre tilskudd 

 Skedsmo kommune            10 000  

SLF sentralt 
 

           10 000  

Lillestrømbanken              7 000  

Andre inntekter 
 Grasrotandelen                  500  

               27 500  

Annen driftskostnad 
 Reiseutgifter org.seminar              1 000  

Synlig syklist              4 000  

Premier i f m aksjoner etc              5 000  

Årsmøte Måsan                  365  

Årsavgift Br.reg.                  135  

Internt utstyr og drift (lastesykkel, vester, jakker etc)              5 000  

Internt arrangementer              1 000  

Aksjon Tema sykling i barnehagen (premier FirstBike)              5 000  

Annet (sykkelhotell mm)              2 000  

               23 500  

 

* jf styremøte 23.01.17, utarbeidet av styreleder og kasserer 18.02.17 


