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Årsberetning 2019 
   

 

Syklistenes Landsforening Lillestrøm og Omegn (SLF LOO) er en ideell organisasjon, etablert i 2011 som 

lokalforening av Syklistenes Landsforening. SLF LOO er registrert med adresse i Rælingen kommune med eget 

organisasjonsnummer. Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret. 

SLF LOO driver virksomhet i Lillestrøm kommune (sammenslutning av Skedsmo, Sørum og Fet kommuner) og 

Rælingen kommune, med formål å arbeide for å bedre forholdene for sykling i Lillestrøm og omegn. Foreningen 

vil også arrangere sykkelturer og gi nyttig informasjon til syklister. 

Foreningens drift er basert på støtte fra Syklistenes Landsforening, offentlig støtte fra stat, fylke og kommune samt 

støtte fra lokal sparebank og grasrotandel.   

Utenom ordinær drift som bestemt i vedtektene, har foreningen i 2019 hatt flere større prosjekter.  

- Videreutvikling av turkatalog for området.  Turkatalogen omfattet 29 tematiske turer med hovedfokus på 

klima, miljø og lokal sykkelpolitikk. Turene samlet mer enn 100 deltakere, som syklet mer enn 2000 km 

- Aksjoner rettet mot sikkerhet for syklister, herunder synlig syklist og vintersykling, med instruksjon om 

og bruk av sikringsutstyr. 

- Friday First, klimaturer med invitasjon til politikere, organisasjoner og andre interessante personer for 

sykkelsaken, med aktuelle tema i lokalmiljøet.  

- Deltagelse på de nasjonale aksjonene arrangert av Syklistenes Landsforening. 

Foreningen har i mange år vært høringsinstans i Skedsmo kommune for alle byggeprosjekter som kan ha 

påvirkning på sykkelforholdene i kommunen.  

Videre drift: 

Med kommune-sammenslåingen til Lillestrøm og fylkessammenslåingen til Viken, er det noe usikkerhet mht 

offentlig støtte for 2020. Planene for 2020, reflektert i budsjettet, synes allikevel å kunne gjennomføres.   

Planer for 2020 omfatter foruten det som kommer frem av formålsparagrafen: 

- «Balanced & Bilingual», planlagt oppstart i 2020, for å gi sykkelopplæring på flere språk, rettet mot 

usikre syklister og kvinner med innvandringsbakgrunn. Det er mottatt kr 30.000 som støtte til dette 

prosjektet fra Samferdselsdepartementet. Prosjektet har i 2019 belastet regnskapet med kr 30.750 til 

innkjøp av spesialtilpassede sykler for opplæring.  

- Turkatalogen vil bli videreført i 2020 som i 2019, med søkelys på klima, miljø og lokal sykkelpolitikk. 

Regnskapet føres etter god og forsiktig regnskapsførsel tilpasset størrelsen på foreningen. 

Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift. Det bekreftes at denne forutsetningen er til stede. 

Bokført betalingsoverskudd   kr 12.574   foreslås overført egenkapitalen.   

Egenkapitalen vil derved vise   kr 21.635 
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