
Tid:  Tirsdag 17. april 2012 kl 19.00
Sted:  Velferden i Kjerulfsgate 34 i Lillestrøm
Hvem:  7 stemmeberettigede SLF medlemmer  
 (bosatt i Skedsmo), til sammen 11  
 deltakere, inkl varaordfører i Skedsmo  
 Boye Bjerkholt og gjest fotograf   
 Ronny Østnes

Innledning
Fotografen Ronny Østnes presenterte boka si 
”Sykkelbyen Lillestrøm – Gjennom snødrev 
og sol” som gir et samtidsbilde av sykkelens 
rolle i ”Sykkelbyen”. Boka viser at sykkelen er 
et viktig fremkostmiddel i Lillestrøm, gjennom 
hele året og for stadig flere. Boka var til salgs på 
årsmøtet. 

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent med følgende 
merknad: På linken (selve navnet på linken) 
til hjemmesiden med info om årsmøtet hadde 
stått 18. april (www.syklistene.no/Lokale_
ledd_i_SLF/lillestrom/medlemsmote_med_
valg_av_styre_osv_trolig_18._april_2012)

Sak 2: Valg av møteleder og referent
Forslag: Carsten Wiecek fungerer som møteled-
er, og Jan Olav Haugen som referent.
Begge enstemmig valgt. Kort presentasjon av 
de frammøtte. 

Sak 3: Styrets beretning
Årsmeldingen ble lest av sekretær Jan Olav 
Haugen og samtidig vist på lerret.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Regnskap
Det var ingen formell regnskap (ingen utgifter/ 
inntekter siden lokallaget ble stiftet mai 2011). 
Dette ble enstemmig godkjent.

Sak 5: Arbeidsprogram for 2012
Arbeidsprogrammet for 2012 ble lagt fram – 
som del av årsmeldingen. Dette ble enstemmig 
godkjent.

6. Saker som fremlegges av styret og 
innkomne saker
Det var ingen innkomne saker. Styret selv har 
fremlagt følgende saker:

6.1 Medlemskriterier i lokallaget
Etter avtale med SLF sentralt var det bare SLF 
medlemmer med bosted i Skedsmo som hadde 
stemmerett på årsmøte (jf innkalling). Styret 
innledet en diskusjon rundt medlemskriterier, 
dvs hvem som framover skal defineres som 
lokallagets medlemmer og hvordan ”Lillestrøm 
og omegn” skal defineres. Per i dag er SLF Lill-
estrøm og omegn det eneste lokallag på Romer-
ike og sekretariatet er ikke kjent med planer om 
å opprette flere lokallag i regionen. 

Referat fra årsmøte i SLF Lillestrøm og omegn

Sykkel til jobben aksjon; 
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Tabell 1: Antall SLF medlemmer på Romerike

  

Bilde 1: Kartet som viser beliggenheten og utviklingsmuligheter 
til ”Lillestrøm og omegn” 

Det var litt ulike synspunkter og vinklinger på 
medlemskriterier knyttet til geografisk bosted. Det 
ble enstemmig vedtatt at fra nå av SLF medlemmer 
med bosted Skedsmo, Rælingen og Fet kommune au-
tomatisk er medlemmer i lokallaget SLF Lillestrøm 
og omegn (med møte-, tale- og stemmerett på loka-
llagets årsmøte). 
Spørsmålet om ytterligere utvidelse tas trolig igjen 
opp på neste årsmøte. Styret anser det som en forut-
setning at det er SLF medlemmer fra andre kom-
muner som vil engasjere seg/bidra aktivt i lokallaget/ 
styret.

6.2 Utvidelse av styret med nye styre-/varamedlem-
mer, inkl kasserer?
Det var ønske om å få utvidet styret. Se under punktet 
valg.

6.3 Lokalkontakter
Styret ønsker seg medlemmer som fungerer som 
lokalkontakter i de forskjellige delområder i Skedsmo, 
Fet og Rælingen. Lokalkontakter skal bl a bidra med 
lokalkunnskap i f m sykkelveiinspeksjoner mm. Her 
meldte følgende seg som lokalkontakter:

•	 Stein R. Schau SKEDSMOKORSET      
sr-schau@online.no

•	 Jan-Erik Haugedal RÆLINGEN   
janerik.haugedal@gmail.com

6.4 Styret får i oppdrag å utarbeide egne vedtekter til 
neste årsmøte
Styret får i oppdrag å utarbeide forslag til enkle ved-
tekter til neste årsmøte. 

Sak 7: Valg
Det var ingen valgkomité. Interimstyret var villig til å 
fortsette som vanlig styre fram til neste årsmøte, med 
de samme personer som leder, nestleder og sekretær. 
Forslag ble enstemmig vedtatt. Det oppnevnes en val-
gkomité i god tid før neste årsmøte. Styreleder ba der-
etter om forslag for flere styre-/ varamedlemmer. In-
ger Haugen meldte seg som villig til å være kasserer. 

Styret:
Leder   Carsten Wiecek (gjenvalgt for ett år)
Nestleder/  
pressekontakt Bjørn Bergersen (gjenvalgt for ett år)
Sekretær  Jan Olav Haugen (gjenvalgt for ett år)
Kasserer  Inger Haugen (ny, valgt for ett år)

8. Annet
Andre saker som kom opp under eventuelt:
•	 Det er muligheter for å opparbeide sykkelvei i 

Solberg-området, mot Ringdalskoia. Lokalkon-
takt på Skedsmokorset formulerer skriftlig for-
slag.

•	 Det kan muligens være aktuelt med sykkelvei i 
Rælingen knyttet til etablering av ny vannforsyn-
ing til snøanlegget i Marikollen. Lokalkontakt i 
Rælingen følger opp dette videre.

Disse sakene ble bare kort diskutert uten at de kunne 
formelt vedtas på dette årsmøtet.

Strømmen 18.04.12
For styret i SLF Lillestrøm og omegn, Jan Olav 
Haugen (referent).

Kontakt oss
Send e-post til 
lillestrom@syklistene.no, eller ring 
Bjørn Bergersen på 934 06 459. 

På våre lokale hjemmesider www.
syklistene.no/lillestrom finner du 
mye spennende info.

Kommune Medlem-
mer*

I n n b y g -
gere**

Andel

Fet 30 10431 0,29
Rælingen 60 15920 0,38
Skedsmo 112 48752 0,23
Lørenskog 110 33308 0,33
Sørum 42 15686 0,27
Nittedal 96 21165 0,45
Aurskog Høland 7 14632 0,05
Nedre Romerike 457 159894 0,29
Eidsvoll 20 21128 0,09
Gjerdum 15 5990 0,25
Hurdal 7 2619 0,27
Nannestad 8 11128 0,07
Nes 28 19049 0,15
Ullensaker 47 30081 0,16
Øvre Romerike 125 89995 0,14
* jf SLF medlemsregister per 14.02.12 
** per 01.01.11, jf www.ssb.no



Vurdering av sykkel-
forholdene i din by  
Syklistenes Landsforening arbeider for at forholdene skal 
legges bedre til rette for sykling i norske byer. Som en del av 
dette arbeidet kartlegger vi hvordan du som syklist opplever 
sykkelforholdene der du bor. 

Vi ber derfor om at du svarer på hvordan du opplever for-
holdene for sykling i Lillestrøm. 

Undersøkelsen skjer på internett. Du går inn på vår nett-
side www.syklistene.no.  Du kommer til et spørreskjema via 
forsiden.  For å kunne svare må du legge inn et brukernavn: 
lillestrom, og oppgi følgende passord: orbea

Vi har gjennomførte denne undersøkelsen i 2008 og i 2010. 
Vi har brukt resultatene aktivt i vårt arbeid inn mot myn-
dighetene. I mange kommuner er resultatene benyttet for å 
bedre forholdene for syklister. På www.syklistene.no kan du 
lese mer om undersøkelsen.

Det er til stor nytte for foreningens arbeid at du svarer. 
Svarene går direkte til Syklistenes Landsforening. Du kan 
selv velge om du vil være anonym eller legge inn din e-post-
adresse. Vi vil trekke ut ti e-postadresser som vil premieres 
med sykkelutstyr. En heldig vinner vil få en 3-girs sammen-
leggbar Bromptonsykkel.

NB! Svarfrist er 22. juni.

På forhånd takk, med vennlig hilsen

 

Rune Gjøs
Generalsekretær
Syklistenes Landsforening


