
Nyhetsbrev 2019/02 til medlemmer i SLF Lillestrøm og omegn 
 

 
 

Bli med oss på sykkeltur – og vinn flott helårssykkel! 

SLF Lillestrøm og omegn presenterer også i år mange spennende sykkelturer i egen turkatalog 
- og alle deltakere på våre turer er med i trekningen av flott helårssykkel! 
 

Som kjent inviterer vårt lokallag også i år til en rekke spennende sykkelturer som presenteres i vår 
GREEN HOPE turkatalog 2019 på vår nettside www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer. Som i fjor 
starter og slutter vår tursesong med International winter bike to work day i februar og Synlig syklist 
aksjonen i oktober. 
 

Nytt i år er at vi også inviterer til en rekke Friday first klimaturer på første fredag i måned og at vi 
trekker en flott helårssykkel blant alle deltakere på våre turer. Bildet ovenfor viser ankomsten av 
sykkelpremien i Lillestrøm denne uka. Hvis du er nysgjerrig og vil vite mer om sykkelen fra Hallstrøm 
bikes (med spennende tilleggsutstyr), sjekk detaljert info på side 5 i turkatalogen på vår nettside! 
 

I katalogen vår finner du selvfølgelig også informasjon om alle våre planlagte turer som vår første 
fredagstur 01.03.19 med klimarådgiver fra Skedsmo kommune og egen tur på kvinnedagen 08.03.19 
(som begge starter kl 18 ved sykkelhotellet på sentrumsiden av Lillestrøm stasjon). Følg gjerne med på 
vår Facebookside www.facebook.com/slfloo/ der alle våre turer annonseres som arrangementer –  
og bli med oss på tur! 
 

Noter også gjerne tidspunkt for vår temakveld om grønne sykkelturer der eksperter fra Syklistenes 
landsforening informerer om et spennende prosjekt, inspirert av på gode erfaringer med grønne 
cykelruter i Danmark. Temakvelden arrangeres på Måsan aktivitetssenter i Lillestrøm fra kl 18 den 
20.03.19, rett før vårt årsmøte som begynner kl 19 (se vedlagte innkalling). Velkommen! 
 

Mvh 
Styret i SLF Lillestrøm og omegn 
lillestrom@syklistene.no   
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VEDLEGG: Innkalling til årsmøte 2019 (www.syklistene.no/aktuelt/arsmote-2019/) 

Velkommen til årsmøte i Lillestrøm! 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer sine medlemmer og andre interesserte syklister 
til årsmøte på Måsan aktivitetsssenter på onsdag, 20.03.19 kl 19! 

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 (møterom Åttekanten) 

Dagsorden: 

• Styrets beretning 2018 

• Regnskap 2018 

• Arbeidsprogram og budsjett 2019 

• Valg av styre og leder 

• Annet/ innkomne saker 

Frist for forslag til verv og/eller saker til årsmøte er 10. mars 2019. 
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 10.03.19! 

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, men allerede kan vi rope at det blir et 
spennende foredrag om “grønne sykkelruter”. 

Påmelding: Det er ikke nødvendig å sende påmelding. Men det blir enkel servering under 
årsmøtet, og vi er 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! 
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