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1. Åpning
Generalsekretær i SLF, Morgan Andersson, ønsket alle velkommen. Representantene
presenterte seg selv, og det ble gitt grundige og informative orienteringer av aktiviteten i det
enkelte lokallag.

2. Orientering om SLFs virksomhet 2014
Styreleder i SLF, Arild Hermstad, orienterte møtet om SLFs siste driftsår og de mange
utfordringer som organisasjonen har stått ovenfor. Tre ansatte har sluttet fra medio 2013 til
begynnelsen av 2014, og ny generalsekretær (Morgan) startet 01. mai i fjor. Det ble
umiddelbart tatt grep for å få kontroll over økonomien. Sekretariatet ble nedbemannet med
ett årsverk, og det ble tatt opp kassekreditt. Flere avtaler ble avsluttet, og det ble innført
tilnærmet innkjøpsstopp.
Arild ga videre en redegjørelse av hvor SLF befinner seg ift. de nedfelte mål for inneværende
periode. SLFs sterke fagkompetanse ble vektlagt; foreningen arrangerte en vellykket nasjonal
sykkelkonferanse høsten 2014, og det politiske arbeidet har bl.a. medvirket til at SLF mottar en
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økning på 1 mill., totalt 3,5 mill., i driftsstøtte fra Samferdselsdepartementet i 2015. Dette
kommer godt med, da sekretariatet pr.t. mangler en del personalressurser for å møte deres
mange oppgaver.
SLF har også mange dyktige folk i lokallagene, som legger ned mye frivillig innsats for å gjøre
Norge til et mer sykkelvennlig land. Det er derfor med glede at vi ser at SLFs arbeid blir lagt
merke til, noe som bl.a. vises gjennom god synlighet i media det siste året.

3. SLF – klar for morgendagen?
Informasjonssjef i SLF, Hulda Tronstad, ga en redegjørelse over visse sykkelrelaterte
utviklingstrekk.
 Nasjonal reisevaneundersøkelse 2015 viser at sykkelandelen har økt svært lite de siste 4
år, fra 4,4% – 5% på landsbasis.
 «Syklist i egen by»‐undersøkelsen viser forbedring i flere byer, spesielt i Fredrikstad og
Trondheim.
 Miljø og klimaspørsmål vil større grad enn tidligere sette rammer for sykkelsatsing fra det
offentlige.
 Syklister er ikke en ensartet gruppe, og SLF må ha bredden til å fange opp alle.
 Det selges mer og mer av elsykler i Norge. I flere andre land har også Cargo‐sykler økt i
popularitet. Den samme utviklingen, om enn i mindre skala, ventes også i Norge over tid.
 Kjønnsfordeling syklister: 70% menn og 30% kvinner.

4. SLFs prosjekt «Sykkelturer i bynære områder»
Trond Berget informerte om SLFs hovedprosjekt ifm. «Friluftslivets år 2015»:
 Målgruppen er barnefamilier
 Utgangspunkt for turene skal være i nærheten av der man bor. Det er åpent for lokale
variasjoner.
 12 lokallag skal delta.
 Det beregnes 3‐6 turer pr. lag.
 Turene bør være mellom 5‐20 km. lange
 Materiell som lages skal kunne gjenbrukes senere
 Materiell produseres sentralt.
 GPX‐filer for GPS‐enheter plottes ved å sykle selve ruten med en GPS‐enhet.
 Turen kan bl.a. markedsføres på sykkelens dag 9. mai. Det kan ev. gjennomføre tur denne
dagen, hvis ønskelig.
 Tidspunkt og steder legges ut på nettsiden til Friluftslivets År
 Mulige samarbeidspartnere: kommuner, friluftsorganisasjoner – DNT, andre frivillige
organisasjoner, barneskoler
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5. Andre prosjekter
 Sykkelens dag
Dato for Sykkelens dag er 09. mai. Hvis datoen ikke passer for enkelte lokallag, er det mulig
å velge annen dato. Lokallagene velger selv program og tema for dagen. Lokallagene spilte
inn ulike forslag til nytt profileringsmateriell. Det ble også uttrykt ønske om at SLF utvikler
en mal for en flyer, med en todeling:
1) Informasjon om SLF sentralt
2) Disponibel plass til lokal informasjon


Sykkelvennlig skole
Trond Berget informerte om SLFs pågående prosjekt, Sykkelvennlig skole, hvor man bl.a.
samarbeider med lokallaget i Trondheim og Sykkelprosjektet i Oslo med kartlegging og
bedre tilrettelegging for sykling ved utvalgte skoler.



Sykkelkurs for innvandrerkvinner
Hulda Tronstad fortalte om SLFs videreføring av prosjektet fra 2014, «Sykkelkurs for
innvandrerkvinner», hvor det nå utvikles et instruktørkurs som skal tilbys kommuner,
frivillige organisasjoner etc.



Sykkel for seniorer
SLF utvikler et sykkelkurs rettet mot eldre, hvor trafikkregler, sikkerhet, trygghet og
sykkelglede står i fokus.



Sykkelvennlig bedrift
Prosjektet nærmer seg sluttfasen, og vil være klar for utrulling medio 2015. Bedrifter som
ønsker sertifisering som «Sykkelvennlig bedrift» gjennomfører bl.a. en reisevane‐
undersøkelse og kartlegges ytterligere med utg.pkt. i et kriteriesett.



Elsykkelprosjektet
Prosjektet startet i 2014 med roadshows rundt om i landet, hvor publikum får informasjon
og mulighet til å prøve en elsykkel. Bransjen er relativ liten, men vokser stadig. Resultatene
så langt er vellykket.

6. Forholdet SLF sentralt – lokallag
Morgan Andersson orienterte om planer om bytte av medlemssystem. Med nytt
medlemssystem følger mange nyttige funksjoner, som vil komme både sekretariat og lokallag
til gode.
Ved fremtidige lokale verveaksjoner, vil 50% av første års medlemskontingent fra vervede,
kunne tilfalle lokallaget.
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Noen representanter etterlyste et trykt nyhetsbrev, distribuert sammen med medlemsbladet,
mens noen etterlyste et digitalt nyhetsbrev. SLF vil starte utsending av elektronisk nyhetsbrev,
senest ved oppstart av nytt medlemssystem, forhåpentligvis tidligere. Det ble også fremmet et
ønske om at tidligere utgaver av medlemsbladet ble lagt ut på hjemmesiden. Ønsket tas med i
det videre arbeid med overgang til nytt medlemssystem (din side).
Kommunikasjonen mellom sekretariat og lokallag kan bedres. Sekretariatet vil gjennomgå
interne e‐postrutiner; gjenopprette kvartalsvis GS‐info og sende ut referat fra hovedstyre‐
møtene. Det er også behov for mer fokus på organisasjonsutvikling i SLF: å styrke lokalleddet,
men også å nyttiggjøre tilgjengelige lokale ressurser på en bedre måte. Første trinn i denne
prosessen er etablering av en kunnskapsbank som deles med lokallagene.
Generalsekretær orienterte om lokallagenes mulighet for å søke om «lokale aktivitetsmidler»
fra SLF. I eksisterende budsjettforslag, som vedtas på neste hovedstyremøte, er det satt av
140.000,‐ på denne posten. Lagene kan her søke om tilskudd til aktivitetstiltak i regi av
lokallagene, f.eks. utvikling av lokale tilbud/tjenester, rekrutteringstiltak, drift (husleie e.l.),
politisk påvirkningsarbeid, inntektsgenererende og kompetansehevende tiltak.

7. Landsmøte 2015
Landsmøte 2015 avholdes i Trondheim 17.‐18. oktober. Foreløpig program:
Lør. 17/10
 Konferanse med plenums‐/gruppediskusjon: SLFs styringsdokument kommende periode.
 Bytur i regi av lokallaget
 Middag
Søn. 18/10
 Landsmøte
Morgan åpnet for innspill til prosess og innhold på SLFs politiske styringsdokument.
Lokallagene ga ikke uttrykk for ønske om at nedsettes eget utvalg som utarbeider et forslag,
men ser gjerne at de mottar et relativt konkret forslag til høring i forkant av landsmøtet. Det
ble fremmet forslag om at det i dokumentet velges ut 2‐3 innsatsområder som gis ekstra
prioritet i perioden.
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