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DAGSORDEN TIL DIGITALT ÅRSMØTE 2020 
 
Tid: tirsdag 26. mai 2020 kl 19.00 – 19.40  
Sted: https://us02web.zoom.us/join  
(link og Meeting ID/Password legges ut på www.slfloo.com/about/arsmote/) 
Til stede: (antall) stemmeberettigede SLF medlemmer (bosatt i Lillestrøm kommune og 
Rælingen kommune)  
Gjest: - 
 

Innledningsvis ønsker styreleder Carsten Wiecek velkommen og styremedlem Robert Schumacher 

presenterer forretningsorden til lokallagets første digitale årsmøte på Zoom. Forretningsorden og 

denne dagsorden ligger også på vår nettside www.slfloo.com/about/arsmote/ (jf dok 01 og dok 02). 

 

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

 

1.1. Innkallingen av 08.02.20 og 29.04.20 

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). Samtidig ble innkallingen publisert på lokallagets 

nettside og Facebook (jf dok 03 på www.slfloo.com/about/arsmote/). Frist for innspill til 

saker og kandidater til styreverv mm var 29.02.20. Det ble ikke meldt noen saker. 

Grunnet Korona situasjonen var det ikke mulig å gjennomføre årsmøte som planlagt 

24.03.20. Styret valgte derfor å innkalle på nytt til digitalt årsmøte (jf dok 04 på 

www.slfloo.com/about/arsmote/). Heller ikke denne gangen ble det meldt noen saker. 

Dagsorden og sakspapirer var fra begynnelsen av mai 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.  
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Sak 2: Styrets beretning og regnskap for 2019 

 

2.1 Årsberetning 

Årsberetning 2019 presenteres av sekretær Alf Helge Hartveit Skistad Helge  

(jf dok 05 på www.slfloo.com/about/arsmote/) 

2.2 Regnskap  

Regnskap 2019 presenteres av kassereren Stein Schau  

(jf dok 06 på www.slfloo.com/about/arsmote/) 

Årsmøte bes om godkjenning av årsberetning og regnskapet 2019. 

 

Sak 3: Arbeidsprogram og budsjett for 2020 

Arbeidsprogrammet/ planer for 2020 og budsjett for 2020 legges fram (jf dok 07-08 på 

www.slfloo.com/about/arsmote/).  

Styret ønsker å fortsette arbeidet fra 2019 med ulike aktiviteter og tiltak innenfor 

satsingsområdene  

• Sykling som folkehelse og miljøtiltak  

• Barn og sykling  

• Vintersykling  
 

Også i år er planen å arrangere en rekke tematiske sykkelturer som presenteres i egen COME 

TOGETHER turkatalog (jf www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer/). Videre jobbes det med 

eget trafikksikkerhetsprosjekt Balanced & bilingual (jf www.syklistene.no/aktuelt/balanced-

and-bilingual/). 

Men som de fleste andre organisasjoner har også vi siden mars 2020 blitt påvirket av 
koronasituasjonen. Basert på nasjonale og kommunale føringer og i dialog med både 
kommuneoverlegen i Lillestrøm kommune samt sekretariatet i Syklistenes landsforening 
bestemte vårt styre i mars 2020 at vi avlyser alle våre arrangementer fram til midten av juni. 
Dette gjelder sykkelkurset for innvandrerkvinner og andre tiltak i vårt prosjekt «Balanced & 
bilingual» og ikke minst våre planlagte sykkelturer. 
 
Vi er allerede i gang med å lage et alternativt opplegg med «digitale sykkelturer», men håper 

selvfølgelig å kunne starte opp med mer eller mindre vanlig drift i løpet av sommeren. Men 

vi tar forbehold om endringer i programmet vårt i tråd med Folkehelseinstituttets og 

kommunenes råd og retningslinjer i forhold til koronasituasjonen. Eventuelle avlysninger vil 

bli meldt fra om til samarbeidspartnere og påmeldte samt annonsert på nett og Facebook. 

Generelt sett er det etter kommunesammenslåing januar 2020 svært ønskelig å få rekruttert 

flere frivillige/ lokalkontakter for å kunne opprettholde innsatsnivået fra tidligere år. 
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Sak 4: Saker som fremlegges av styret og innkomne saker  

 

4.1 Ingen innkomne saker 

Styret hadde innen fristen 15.05.20 ikke mottatt saker fra lokallagets medlemmer.  

 

4.2 Saker som fremlegges av styret: nye lokale vedtekter 

Etter kommunesammenslåing ble det nødvendig å oppdatere lokale vedtekter. Styret 

presenterer forslag til nye lokale vedtekter der også navnet Syklistforeningen ble innarbeidet 

(jf dok 09 på www.slfloo.com/about/arsmote/).  

Styret anmoder om at årsmøtet godkjenner de nye vedtektene.  

 

Sak 5: Valg av styre, revisor og ev valgkomité 

SLF Lillestrøm og omegn har ikke valgkomité og det kom ingen forslag fra medlemmer om 

nye kandidater. 2017 innførte lokallaget å ha ulike valgperioder for de enkelte 

styremedlemmene og at styremedlemmer velges for to år for å sikre kontinuiteten i vårt 

lokale styrearbeid. Styremedlem Alaa Zerbo flyttet ved slutten av 2019 fra Lillestrøm 

kommune og kunne derfor ikke fortsette i styret til lokallaget. Alle de andre 

styremedlemmer ønsker å fortsette/ stiler til gjenvalg, se oversikten nedenfor: 

Styremedlemmer 

• Styreleder Carsten Wiecek (gjenvalg i 2020, til årsmøte 2022) 

• Nestleder/ sekretær/ pressekontakt Alf Helge Hartveit Skistad (gjenvalg i 2020, til 
årsmøte 2022) 

• Kasserer Stein Schau (ble gjenvalgt på årsmøte 2019 for to år til årsmøte 2021)  

• Styremedlem Robert Schumacher (valgt på årsmøte 2019 for to år til årsmøte 2021) 

• Styremedlem Ingvild Sletvold (valgt på årsmøte 2019 for to år til årsmøte 2021) 
 
Revisor 
Styret i Lillestrøm og omegn foreslår at Syklistenes landsforening velges som revisor for vårt 
lokallag.   
 
Det gis mulighet til å melde seg selv/ foreslå andre medlemmer som styre-/ varamedlemmer 

og/ eller lokalkontakter. Etter kommunesammenslåing 01.01.20 er det ønskelig med (flere) 

lokalkontakter, særlig for områder i Fet og Sørum. Det gis også anledning til å melde seg som 

frivillig medarbeider for spesielle oppgaver (sykkelkurs, som turleder, ansvarlig for Facebook 

sider osv.). Styret anser det som ønskelig å rekruttere flere lokalkontakter og å etablere 

valgkomité i løpet av 2020. 
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Sak 6: Annet  

Ev andre saker som meldes i begynnelsen av møtet tas opp på medlemsmøte 26.05.20 kl. 20. 

 

 

Lillestrøm, 19.05.20 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn 

  

 


