
 

Vedtekter for lokalt arbeid i SLF Lillestrøm og omegn  

 
1. SLF Lillestrøm og omegn ble den 23.05.11 stiftet som lokallag til Syklistenes landsforening (SLF), jf §§ 27-30 i SLFs 
vedtekter.  
 
2. Lokallagets navn er «Syklistenes Landsforening Lillestrøm og omegn». Offisiell kortform er «SLF Lillestrøm og 
omegn» (og «SLF LOO»). I dagligtale brukes også navnet «Syklistforeningen Lillestrøm og omegn». 
 
3. Lokallaget ivaretar foreningens arbeid i sitt område i henhold til punkt 2. Lokallagets område består av Lillestrøm 
kommune og Rælingen kommune.  
 
4. Lokallaget søker årlig om økonomisk tilskudd fra SLF sentralt. Kassereren fører regnskap. 
 
5. Midler som lokallaget skaffer seg ved egen virksomhet, disponeres fritt av dette. Når lokallaget legges ned 
overføres alle midler til SLFs sekretariat.  
 
6. Enhver bruk av Syklistenes Landsforenings navn og logo ved markedsføring av samarbeidspartnere eller 
alliansepartnere skal godkjennes av SLFs sekretariat.  
 
7. Lokallaget avholder årsmøte hvert år innen utgangen av april. Protokoll fra årsmøtet, lokallagets årsmelding og 
evt. regnskap oversendes umiddelbart etter årsmøtet til SLFs sekretariat, jf pkt 11 ang godkjenning av protokoll.  
 
8. Alle medlemmer som er bosatt i lokallagets område har møte-, tale- og stemmerett på lokallagets årsmøte. 
Årsmøte vedtar lokallagets vedtekter med flertallsbeslutning.  
 
9. Årsmøtet er offentlig og skal behandle følgende saker:  
• Styrets beretning 
• Regnskap 
• Arbeidsprogram 
• Valg av styre, leder og valgkomité 
• Valg av revisor 
• Saker som fremlegges av styret 
• Innkomne saker 
 
10. Lokallagets styre består av leder og inntil seks styremedlemmer. Lokallaget er registrert i frivillighetsregisteret 
med org nr 998 743 605. Styre velger kasserer blant alle styremedlemmer og lokalkontakter blant medlemmer i 
lokallaget. Lokalkontakter har møterett på styremøter, og kan også fungere som varamedlemmer (med stemmerett).  
 
11. Styremøter holdes så ofte som behovet tilsier. Det skal føres protokoll med eventuelle vedtak. Protokoll 
godkjennes ved signatur av minst to styremedlemmer og sendes SLFs sekretariat til orientering etter hvert møte.  
 
12. Lokallaget kan søke støtte hos sekretariatet i SLF i saker hvor lokallaget finner det nødvendig. Likeledes kan 
sekretariatet ta initiativ overfor lokallaget for å fremme saker som ønskes prioritert i det område hvor lokallaget 
virker.  
 
13. Prinsipielle spørsmål og saker, samt saker som har konsekvenser utover lokallagets område, må forelegges SLFs 
sekretariat.  
 
Til godkjenning på digitalt årsmøte i SLF Lillestrøm og omegn, 26.05.20 
 
www.slfloo.com/about/vedtekter/ 

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

