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Referat fra årsmøte
…ligger på vår nettside (jf link nedenfor) og sendes også ut i
papirform i vårt neste nyhetsbrev i På sykkel. På årsmøtet ble det
enstemmig vedtatt at alle SLF medlemmer med bostedsadresse i
Skedsmo, Rælingen og Fet kommune automatisk er medlemmer i
lokallaget SLF Lillestrøm og omegn. Hele interimstyret ble
gjenvalgt og lokallaget har også fått sine to første lokalkontakter
(for Skedsmokorset og Rælingen) samt egen kasserer 

Flott samarbeid med Skedsmo kommune!
SLF Lillestrøm og omegn takker for flott samarbeid med Skedsmo
kommune de siste ukene! Vi var med på åpningen av sykle til
jobben – aksjonen sammen med Skedsmo bedriftsidretteslag,
hadde et flott samarbeid med Volla barneskole ang tema barn og
sykling og vår melding ang en liten trafikkfelle langs den
nasjonale sykkelruta i Skedsmo ble besvart lynraskt fra teknisk
sektor i kommunen.

Bli med på turen til Fetsund og sykkelfestivalen!
Til tross for snø (!) og bare tre ”varmegrader” syklet vi til Oslo på
sykkelens dag for å møte venner fra SLF Oslo på Youngstorget!
Vi håper at mange av dere har lyst til å bli med på sykkelturen til
Fetsund lenser på lørdag, 12.05.12, og at vi også sees på
sykkelfestivalen i Lillestrøm 18.-19.05.12!
På sykkelfestivalen skal vi ikke bare representere SLF. Vi skal
selv arrangere ferdighetsprøve for barn og håper også å kunne
organisere et eget arrangement med Brompton syklister! Ta gjerne
kontakt, hvis du har lyst til å bli med som representant for SLF på
festivalen – og vennligst videresender denne informasjon til alle
Brompton syklister som du kjenner!

E-nyhetsbrevet sendes til alle medlemmer i vårt lokallag med kjent mailadresse.
Send mail til lillestrom@syklistene.no, hvis du ønsker å stå på mailisten (eller ikke vil motta framtidige e-nyhetsbrev).
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