
 

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2019  
  
Tid:   onsdag 20. mars 2019 kl. 19.00   
Sted:  Måsan aktivitetsssenter, Kjerulfsgate 38, Lillestrøm  

(møterom «Åttekanten») 
Tilstede:  _8_ stemmeberettigede SLF medlemmer  

(bosatt i Fet, Rælingen, Skedsmo eller Sørum)   
Gjest:  Børge A. Roum, prosjektledere for grønne 

sykkelruter fra SLF 

   

lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 

www.facebook.com/slfloo 

 

Formøte   
Temakveld om grønne sykkelruter med prosjektledere fra Syklistenes landsforening (SLF), se egen 
invitasjon på www.syklistene.no.  
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent   
 
1.1. Innkallingen av 18.02.19   
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 10.03.19. Det ble ikke meldt noen saker. 

Dagsorden og sakspapirer er fra 13.03.2019 tilgjengelig på lokallagets nettside 

www.slfloo.com/about/arsmote/. 

Innkallingen ble godkjent som gyldig. 

1.2 Møteledelse og referent   
Sekretær Alf Helge Hartveit Skistad Helge foreslås som møteleder og referent.   
 
Helge Steen og Ingvild Sletvold skal signere årsmøteprotokoll. 
 
Sak 2: Styrets beretning og regnskap for 2018 samt budsjett 2019  
 
2.1 Årsmelding  
Årsmelding 2018 presenteres av sekretær Alf Helge Hartveit Skistad, jf. vedlegg 2.   
 
2.2 Regnskap   
Regnskap 2018 og budsjett 2019 presenteres av kassereren Stein Schau, jf. vedlegg 3.   
 
Årsmelding og regnskap for 2018 ble vedtatt, samt budsjett 2019 tatt til orientering. 
 
Sak 3: Arbeidsprogram for 2019  
Arbeidsprogram / planer for 2019 legges fram (jf. oversikten nedenfor og i vedlegg 4, samt budsjett i 
vedlegg 3). Styret ønsker å fortsette arbeidet fra 2018 med ulike aktiviteter og tiltak innenfor våre 3 
hovedsatsingsområder;   
• Sykling som folkehelse og miljøtiltak   
• Barn og sykling   
• Vintersykling   
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I år 2019 skal lokallaget igjen ha særlig fokus på tematiske sykkelturer. SLF Lillestrøm og omegn ble stiftet 
våren 2011 og har siden høsten 2011 regelmessig invitert til egne sykkelturer. 2018 presenterte lokallaget 
disse turer for første gang i egen turkatalog. Dette gjentas i 2019 i form av GRREN HOPE turkatalogen. 
Også faste arrangementer som Sykle til jobben og Sykkelens dag (våren) samt Europeisk mobilitetsuke og 
Synlig syklist (høsten) markeres i 2019 igjen med egne sykkelturer. De første turene er allerede 
gjennomført, bl.a. med vintersyklister i februar og kvinnelige syklister på kvinnedagen i mars 2019. Vi 
arrangerer i år også en serie med månedlige fredagsturer der vi har fokus på klimaspørsmål og der vi skal 
ha klimaeksperter med oss på turen. I mars hadde vi vår første Friday first sykkeltur, med klimarådgiver fra 
Skedsmo kommune som gjest. Mange flere turer er planlagt. Også «viktige saker» som sykkelgate i 
Lillestrøm og sykkelekspressvei 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. 

Styret informerer at innsatsnivået fra tidligere år ikke kan opprettholdes uten økt aktivitet av 
styremedlemmer, lokalkontakter og/eller frivillige i andre roller (f.eks. på sykkelkurs for innvandrerkvinner, 
sykkeltellinger med Counterpoint, osv.). Her blir det 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 10.03.19 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   
SLF Lillestrøm og omegn har ikke valgkomité, men styret har selv funnet nye kandidater til styreverv blant 
egne medlemmer i lokallaget. Videre er alle styremedlemmer unntatt Bjørn R Bergersen villige til å 
fortsette i styret i samme funksjon. 

2017 innførte lokallaget å ha ulike valgperioder for de enkelte styremedlemmene. Tre av fire 
styremedlemmer ble da gjenvalgt til årsmøte 2019. Bjørn R Bergersen informerte styret i mail av 30.01.19 
at han av private grunner ikke stiller til gjenvalg på årsmøte 2019. Styret takker ham for mangeårig innsats 
og presenterte nedenfor nye kandidater. For å sikre kontinuiteten i vårt lokale styrearbeid velges 
styremedlemmer for to år: 

Følgende styre ble valgt 

• Styreleder Carsten Wiecek (ikke på valg, til årsmøte 2020) 

• Nestleder/ sekretær/ pressekontakt Alf Helge Hartveit Skistad (ikke på valg, til årsmøte 2020) 

• Kasserer Stein Schau (gjenvalg, for to år til årsmøte 2021) 

• Styremedlem Robert Schumacher (nytt medlem, for to år til årsmøte 2021) 

• Styremedlem Ingvild Sletvold (nytt medlem, for to år til årsmøte 2021) 

• Styremedlem Alaa Zerbo (nytt medlem, for to år til årsmøte 2021) 

Med tanke på kommunesammenslåing fra 01.01.20 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. på sykkelkurs, som turleder, ansvarlig for Facebook sider osv.). Styret anser det 

som ønskelig å rekruttere flere lokalkontakter og å etablere valgkomité i løpet av 2019.  

Sak 6: Annet   
Det var ingen øvrige saker som ble meldt inn. (se avsnitt 1.1.). 
 

 
 


