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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 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. Foreningen har pr 31.12.21 157 medlemmer. 

 

Foreningens drift er basert på støtte/ tilskudd. I 2021 mottok foreningen støtte fra Syklistenes Landsforening, 

Viken fylkeskommune og Lillestrøm kommune. Det er også mottatt støtte fra Romerike sparebank og fra 

Norsk Tipping. 

 

Utenom ordinær drift som bestemt i vedtektene, har foreningen i 2021 markert 10 års drift med flere større 

prosjekter. 

• Videreutvikling og drift av turkatalogen «Growing up» for området. Turkatalogen omfattet 20 

tematiske turer med hovedfokus på: aktivitet for alle, klima, miljø og lokal sykkelpolitikk. På grunn 

av Coronapandemien ble 6 av turene avlyst i hht gjeldende smitteverntiltak. 14 turer samlet allikevel 

65 deltakere, som syklet om lag 1900 km 

• Deltagelse på de nasjonale aksjonene arrangert av Syklistenes Landsforening. 

• Vi avsluttet året med en vintersykkelkampanje, hvor vi delte ut vinterdekk og annet sikkerhetsutstyr 

til et utvalg vintersyklister. 

Foreningen har i mange år vært høringsinstans i Skedsmo /Lillestrøm kommune for saker som kan ha 

påvirkning på sykkelforholdene i kommunen. 

 

Videre drift: 

Foreningens drift er avhengig av støtte fra våre samarbeidspartnere. Vi har forventinger til at støtten vil ligge 

på størrelse med tidligere år. Planene for 2022, reflektert i budsjettet, er allikevel lagt basert på en forsiktig 

vurdering av inntekter. Fortsatt må det dog forventes avlyste arrangement på grunn av pandemi-restriksjoner. 

 

Planer for 2022 omfatter foruten det som kommer frem av formålsparagrafen:  

• Turkatalogen vil bli videreført i 2022, med søkelys på økt sykkelandel og økt sykkelglede i vår 

region. 

• Deltagelse i nasjonale og internasjonale aksjoner i samarbeid med Syklistenes Landsforening. 

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 10.586 foreslås overført egenkapitalen. 

Egenkapitalen vil derved vise kr 45.147 

 

Lillestrøm/ Rælingen, 1. mars 2022 

 


