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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2018 
 

Tid:   mandag 19. mars 2018 kl 19.30 – 21.00 (temakveld fra kl 18) 
Sted:  Måsan aktivitetsssenter, Kjerulfsgate 38, Lillestrøm (møterom «Furuskauen») 
Til stede:  fem stemmeberettigede SLF medlemmer  

(bosatt i Fet, Rælingen, Skedsmo eller Sørum) 
Gjest:  Frank Tomlinson fra organisasjonen Bike for peace  

(www.bikeforpeace.no og www.sites.google.com/site/bikeforpeace/) 
 

Formøte 

 

Temakveld om sykkelturer med Bike for peace (www.bikeforpeace.no) fra kl 18.00, se egen 

invitasjon på www.syklistene.no av 03.03.18 (jf vedlegg 1a) 

 

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

 

1.1. Innkallingen av 18.02.18 

 

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

temakveld 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 1b). 

 

Frist for innspill til saker og kandidater til styreverv mm var 11.03.18. Det ble ikke meldt noen saker. 

 

Dagsorden og sakspapirer er fra midten av mars tilgjengelig på lokallagets nettside 

www.slfloo.com/about/arsmote/. 

 

1.2 Møteledelse og referent 

 

Sekretær Alf Helge Hartveit Skistad Helge foreslås som møteleder og referent. 

Sak 2: Styrets beretning og regnskap for 2017 

 

2.1 Årsmeldingen 

 

Årsmeldingen for 2017 presenteres av sekretær Alf Helge Hartveit Skistad Helge, jf vedlegg 2. 

2.2 Regnskap 

 

Regnskap for 2017 presenteres av kassereren Stein Schau, jf vedlegg 3. 
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Sak 3: Arbeidsprogram for 2018 

 

Arbeidsprogrammet/ planer for 2018 ble lagt fram (jf oversikten nedenfor og i vedlegg 4, samt 

budsjett i vedlegg 3). Styret ønsker å fortsette arbeidet fra 2017 med ulike aktiviteter og tiltak innenfor 

satsingsområdene  

 Sykling som folkehelse og miljøtiltak 

 Barn og sykling 

 Vintersykling 

I år 2018 skal lokallaget ha særlig fokus på tematiske sykkelturer. SLF Lillestrøm og omegn ble 

stiftet våren 2011 og har siden høsten 2011 regelmessig invitert til egne sykkelturer. I år presenteres disse 

turer for første gang i egen turkatalog. Også faste arrangementer som Sykle til jobben og Sykkelens dag 

(våren) samt Europeisk mobilitetsuke og Synlig syklist (høsten) markeres i 2018 med egne sykkelturer. De to 

første turene er allerede gjennomført, med vintersyklister i februar og kvinnelige syklister på kvinnedagen i 

mars 2018 - og mange flere turer er planlagt.  

 

Også «viktige saker» som sykkelgate i Lillestrøm og sykkelekspressveg til Oslo som lokallaget har 

jobbet for i mange år, tematiseres på årets sykkelturer. Arbeidet med turkatalogen bidrar og så til å pleie og 

etablere flere samarbeidsrelasjoner med viktige offentlige/ private samarbeidspartnere i regionen vår (jf 

oversikten over samarbeidspartnere i turkatalogen på www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer/). Vi håper 

særlig å kunne 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). 

 

Lokallaget fortsetter også i år også med regelmessige sykkeltellinger med Counterpoint som bidrag 

til et kommunalt sykkelregnskap. Samtidig gjentar styret at innsatsnivået fra tidligere år ikke kan 

opprettholdes uten flere aktive medlemmer i styret, som lokalkontakter eller i annen rolle. Det blir særlig 

viktig å få rekruttert flere frivillige/ lokalkontakter før kommunesammenslåing i 2020. 

 

Sak 4: Saker som fremlegges av styret og innkomne saker 

 

4.1 Ingen innkomne saker 

Styret har innen fristen 11.03.18 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. Styret har selv prøvd å rekruttere et nytt styremedlem, men lyktes ikke med dette. 

Men alle nåværende styremedlemmer ønsker å fortsette. Bjørn R Bergersen stiller til gjenvalg for ett år, men 

ønsker ikke å fortsette som nestleder. Alf Helge Hartveit Skistad overtar denne rollen, tillegg til hans 

funksjoner som sekretær og pressekontakt. Resten av styret fortsetter med sine nåværende funksjoner. For å 

sikre kontinuiteten i vårt lokale styrearbeid stiller både Alf Helge Hartveit Skistad og Carsten Wiecek til 

gjenvalg for to år, jf oversikten nedenfor. 

 
Styremedlemmer 
Leder     Carsten Wiecek (gjenvalg, for to år til årsmøte 2020) 
Nestleder/ sekretær/ pressekontakt Alf Helge Hartveit Skistad (gjenvalg, for to år til årsmøte 2020) 
Kasserer    Stein Schau (ble gjenvalgt i 2017, til årsmøte 2019) 
Styremedlem    Bjørn R Bergersen (gjenvalg, for ett år til årsmøte 2019) 

 

http://www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer/
http://counterpointapp.org/


Styreleder gir mulighet til å melde seg selv/ foreslå andre medlemmer som styre-/ varamedlemmer 

og/ eller lokalkontakter. Med tanke på den vedtatte kommunesammenslåing er det særlig ønskelig med 

(flere) lokalkontakter i nabokommunene Fet og Sørum. Det gis også anledning til å melde seg som frivillig 

medarbeider for spesielle oppgaver (f eks turleder, ansvarlig for Facebook sider osv).  

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

2018. 

 

Sak 6: Annet 

 

Ingen andre saker ble meldt på møtet 

 

 

 

Lillestrøm, 19.03.18 

 

 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn 

www.syklistene.no/lillestrom 

  
 

 

 

 

VEDLEGG 

 

1. Innkallinger til årsmøte og temakveld 

2. Årsmelding 2017 (se eget dokument på www.slfloo.com/about/arsmote/) 

3. Regnskap 2017 og budsjett 2018 

4. Arbeidsprogram 2018 

 

 

 

Protokoll undertegnes av to deltakere fra årsmøte, 19.03.18 

 

http://www.syklistene.no/lillestrom
http://www.slfloo.com/about/arsmote/


VEDLEGG 1a 
 

  

 

lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 

www.facebook.com/slfloo 

Syklistene > Aktuelt > Velkommen til temakveld og tur på kvinnedagen! 
 

Freedom to ride! 
 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer til sykkeltur på kvinnedagen 8. mars samt  

temakveld om sykkelturer med Bike for peace 19. mars 2018! 

Lokallagsnytt | Lillestrøm og omegn | Tur og ferie 
3. mars 2018 Carsten Wiecek 

 

Bli med oss på tur – og på temakveld om sykkelturer! 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer i år til mange tematiske sykkelturer. Vi startet sykkelsesongen allerede i 
begynnelsen av februar da vi var på tur med vintersyklister - og «neste mann ute» (eller bedre sagt 
kvinne!) er vår sykkeltur på kvinnedagen, 08.03.18. Vi møtes kl 17.00 ved bysykkelstativ utenfor 
sykkelhotellet på sentrumsiden av Lillestrøm stasjon der de fleste av våre turer starter. Alle lokale 
syklister, mann eller kvinne, er velkommen til å bli med på kort sykkeltur i Lillestrøm og omegn! Etter 
turen har vi en liten felles avslutning på pub eller kafe i Lillestrøm der vi kan diskutere hvordan vi får flere 
kvinner på sykkel og om det er sykling som «has done more to emancipate women than anything else in 
the world» (jf vedlagte artikkel fra ecf.com). 

Videre inviterer vi til temakveld om sykkelturer med organisasjon Bike for peace (www.bikeforpeace.no) 
som gjest på mandag, 19.03.18 kl 18 på Måsan aktivitetsssenter i Lillestrøm. Frank Tomlinson tar oss 
denne kvelden med på turene som Bike for peace arrangerer rundt om i verden. Hvis du ønsker å bli med 
Bike for peace på tur så kan du sjekke turtilbudet her eller bli med oss og Frank på tur til Oslo i juni. Da 
skal vårt lokallag sammen med Bike for peace arrangere en tematisk sykkeltur fra Lillestrøm til Oslo for å 
besøke utstillingen på Nobels fredssenter. 

Mer info om denne og alle våre andre tematiske sykkelturer i løpet av 2018 samt noen generelle ord om 
våre turregler finner du i turkatalogen på vår nettside her. Det er ikke nødvendig å sende påmelding til tur 
på kvinnedagen eller temakveld. Men det blir enkel servering på temakvelden, og vi er derfor takknemlig 
for en kort tilbakemelding per mail til lillestrom@syklistene.no. Hvis du er på Facebook, kan du si fra at du 
kommer her! Takk! 

 
www.syklistene.no/aktuelt/temakveld-og-tur-pa-kvinnedagen/  
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VEDLEGG 1b 
 

  

 

lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 

www.facebook.com/slfloo 

Syklistene > Aktuelt > Velkommen til årsmøte i Lillestrøm 19. mars 2018! 
 

Velkommen til årsmøte i Lillestrøm 19. mars 2018! 

 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer sine medlemmer og andre interesserte syklister 

til årsmøte på Måsan aktivitetsssenter på mandag, 19.03.18 kl 19! 

Lokallagsnytt | Lillestrøm og omegn | Lokallagsnytt 
18. februar 2018 Carsten Wiecek 

 

Bli med på vårt årsmøte og gjerne også på temakveld som starter allerede kl 18 samme dag! 

Årsmøtet er offentlig for alle interesserte syklister i regionen vår, uansett medlemskap og bosted. Men du som er medlem i 
Syklistenes Landsforening (SLF – Syklistene) og bor i Fet, Rælingen, Skedsmo eller Sørum er automatisk medlem av lokallaget 
SLF Lillestrøm og omegn (SLF LOO) og har da møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet vårt. 

Sted: Måsan aktivitetsssenter, Kjerulfsgate 38, Lillestrøm 

Dagsorden: 

1. Styrets beretning 2017 
2. Regnskap 2017 
3. Arbeidsprogram og budsjett 2018 
4. Valg av styre og leder 
5. Annet/ innkomne saker 

Frist for forslag til verv og/eller saker til årsmøte er 11. mars 2018: 
Vi har ingen valgkomité, men hvis du lyst til å engasjere deg selv som styremedlem, lokalkontakt eller på annen måte, eller 
ønsker å foreslå andre kandidater eller saker til årsmøte, send mail til lillestrom@syklistene.no innen 11.03.18! 

Sakspapirer til årsmøtet (med oppdatert dagsorden, inkl innkomne saker) blir tilgjengelig ca én uke før årsmøtet på vår nettside 
slfloo.com. Der vil du om kort tid også finne mer info om temakvelden som starter allerede kl 18 samme dag som årsmøtet. 

Påmelding: Det er ikke nødvendig å sende påmelding. Men det blir enkel servering under årsmøtet, og vi er derfor takknemlig 
for en kort tilbakemelding per mail til lillestrom@syklistene.no. Hvis du er på Facebook, kan du si fra at du kommer her! Takk! 

For mer informasjon om vårt lokallag besøk oss på www.facebook.com/slfloo eller sjekk våre omfattende lokale nettsider 
slfloo.com. Ved spørsmål og kommentarer ta gjerne kontakt med styreleder Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) eller vår 
sekretær Alf Helge Hartveit Skistad (mobil 920 96 363)! 

Vel møtt! 
www.syklistene.no/aktuelt/arsmote-lillestrom-2018/  
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VEDLEGG 2  -Årsmelding 2017 

 

Årsmeldingen 2017 er tilgjengelig som eget dokument på www.slfloo.com/about/arsmote/  

 
Vedlegg 3 – Årsregnskap 2017 og budsjett 2018* (org nr 998743605) 

 

Resultatregnskap per 31.12.2017   

  2017 Bud-17 Forrige år Bud-18 

Inntekter         

Salgsinntekter                       -                        -      

Offentlige tilskudd 5 000 10 000 5 000 10 000 

Andre tilskudd 19 329 17 000 17 126 20 000 

Andre inntekter 305 1 500 295 500 

Sum inntekter 24 634 28 500 22 421 30 500 

Kostnader         

Eget utstyr / egne kostnader 2 973   15 000 15000 

 Annen driftskostnad 4 021   0 4000 

Aksjoner  18 914 24 315 9 460 15000 

Sum Kostnader 25 908 24 315 24 460 34000 

          

Driftsresultat -1 274 4 185 -2 039 -3 500 

Finansposter         

Finansinntekt 8   17   

Finanskostnad -195 10 177 160 

Sum finansposter -187 10 -160 160 

          

Årsresultat -1 461 4 195 -2 199 -3 340 

    

  

Balanse         

Eiendeler og gjeld  2017 Bud-17 Forrige år Bud-18 

Eiendeler:         

Bankinnskudd 11 045 14 890 10 400 5395 

Fordring Norsk Tipping (Grasrotandel) 305 0 295 500 

SUM Eiendeler 11 350 14 890 10 695 5895 

Gjeld         

Gjeld vedr levert i 2017 2 115       

Egenkapital         

Disp.resultat -1 461 4 195 10 695 -3 340 

Egenkapital 1.1 10 695 10 695   9 235 

Egenkapital  9 235   10 695 5 895 

SUM Gjeld og Egenkapital 11 350 14 890 10 695 5 895 

 

* jf styremøte 05.02.18 

http://www.slfloo.com/about/arsmote/


Vedlegg 4 - Arbeidsprogram 2018* 

 

JANUAR 

 

Forarbeid turkatalog 2018 

FEBRUAR 

 

Styremøte 1 (arbeidsprogram/ budsjett, ansvarsfordeling og årsmøte) 

Forarbeid årsmøte og betaling BRRG 

Internasjonal vintersykkeldag, med tur med vintersyklister og sykkeltellinger 

MARS 

 

Diverse sykkelturer, jf turkatalogen (ev tur på kvinnedagen) 

Søknad om grunnstøtte SLF, adm tilskudd Skedsmo og lokalbidraget fra 

Lillestrømbanken 

Årsmøte 2018 og temakveld om sykkelturer (Måsan aktivitetssenter) 

APRIL 

 

Sykle til jobben (markeres med sykkeltur for pendlere til Oslo) 

Diverse sykkelturer, jf turkatalogen 

 

MAI 

 

Diverse sykkelturer, inkl elsykkeltur på sykkelens dag 

og studietur/ besøk av ADFC lokallag i Tyskland, jf turkatalogen 

JUNI 

 

Sykkelkonferanse (med to styremedlemmer) 

Diverse sykkelturer, jf turkatalogen 

Styremøte 2 med sommeravslutning hos kassereren  

(styremedlemmer med partnere og lokalkontakter) 

JULI Sommerferie 

 

AUGUST Diverse sykkelturer, jf turkatalogen 

Sykkelkurs for innvandrerkvinner sammen med Skedsmo flyktningavdeling 

 

SEPTEMBER Diverse sykkelturer, bl a i europeisk mobilitetsuke, jf turkatalogen 

Styremøte 3 (høstprogram) 

 

OKTOBER Diverse sykkelturer, jf turkatalogen 

 

 

NOVEMBER Synlig syklist aksjon, med sykkeltur i mørket,  

inkl premiering av sykkel med beste belysning 

 

DESEMBER Styremøte 4 (evaluering av året), med årsavslutning  

med alle styremedlemmer og lokalkontakter 

 

 

 

* jf styremøte 05.02.18 


