Syklistenes Landsforening
Asker og Bærum lokallag
REFERAT STYREMØTE
Dato:
Tid:
Sted:
Tilstede:

28.09.2010
19:00-21:00
Privat
Jan Henrik Andresen, Morten I. Kerr, Øyvind Solem, Stig Michalsen, Liv
Aastorp, Steinar Grøtterød
Fraværende: Jostein Birkelund
Referent:
Steinar Grøtterød

AGENDA
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Godkjennelse av innkallelse
Godkjenning av dagsorden
Konstituering av styret
Framtidige arbeidsoppgaver og aktiviteter
Høringsuttalelser
Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse
Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden
Dagsorden ble godkjent

Konstituering av styret
Styret ble konstituert i hht. SLF’s vedtekter.
•
•
•
•
•

Leder: Jan Henrik Andresen
Nestleder: Stig Michalsen
Sekretær: Steinar Grøtterød
Styremedlemmer: Øyvind Solem, Liv Margrete Aastorp, Jostein Birkelund,
Morten I Kerr (vara)
Valgkomité: Øyvind Solem, Anders Ekeland og Morten I. Kerr.

Framtidige arbeidsoppgaver og aktiviteter for SLFAB
Styret diskuterte hvordan en kunne fremme syklistenes vilkår i våre kommuner.
Lokallaget vil forsøke å bli høringsinstans i de saker som er relevante for syklistene i
kommunene. Videre vil lokallaget lage en oversikt over personer i kommunene som kan
kontaktes når en oppdager trafikkfarlige forhold for syklistene (hull i veibanen, feiing
etc.). Lokallaget vil også oppfordre kommunene til å etablere egne sykkelkontakter –
fortrinnsvis en i hver kommune – som kan kontaktes om alle forhold som har med sykling
i kommunen(e) å gjøre.
SLFAB vil utfordre de politiske partiene. Dette kan skje ved at SLFAB tar representanter
fra partiene med på en sykkeltur på veier hvor syklistene opplever farlige situasjoner,
arrangere debattmøter etc. Lokallaget vil forsøke å få til et samarbeide med lokale medier
(Budstikka) for disse aktivitetene.
Lokallaget vil også forsøke å kontakt med busselskapene for å få et møte hvor en kan
diskutere forholdet ”buss og syklist”.
Styret i SLFAB vil arbeide fram en visjon for lokallaget.
Lokallaget vil arrangere medlemsmøter hvor ovennevnte og andre tema vil være på
agendaen.
Lokallaget vil registrere organisasjonen i Brønnøysundsregisterene (Steinar/Anders).

Syklistenes Landsforening
Asker og Bærum lokallag
Høringsuttalelser
SLF Asker og Bærum vil ta kontakt med de respektive kommuner for å sikre at lokallaget
blir en høringsinstans.
Lokallaget har mottatt brev fra Bærum kommune om Høring: Handlingsplan for bedre
luftkvalitet langs hovedveiene i Bærum. Høringsfrist er 20. oktober 2010.

Eventelt
Neste styremøte ble satt til 3. november 2010 kl 19:00

