
 

[Gjeldende vedtekter] 
 
Vedtekter for SLF Trondheim 
 
Lokallaget er opprettet i tråd med §§ 20-21 i SLFs vedtekter. 
 

1. Lokallagets navn er «Syklistenes Landsforening i Trondheim». Offisiell kortform er 
«SLF Trondheim». I dagligtale omtales lokallaget som «Syklistene Trondheim». 

2. Lokallaget ivaretar foreningens arbeid i sitt område. 
3. Lokallaget avholder årsmøte hvert år. Referat fra årsmøtet, lokallagets årsmelding og 

evt. regnskap oversendes SLFs sekretariat etter årsmøtet. 
4. Alle medlemmer i lokallaget har møte-, tale- og stemmerett på lokallagets årsmøte. 

Årsmøtevedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. 
5. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

- Styrets beretning. 
- Regnskap. 
- Arbeidsprogram. 
- Valg av styre, leder, valgkomité, og ved behov kasserer og revisor. 
- Saker som fremlegges av styret eller medlemmer. 

6. Lokallagets styre består av leder og minst to øvrige styremedlemmer. 
7. Avtaler hvor lokallaget er part, som innebærer rettigheter eller plikter for SLFs 

medlemmer og/eller involverer bruk av SLFs navn og logo ved markedsføring av 
samarbeidspartnere, skal godkjennes av SLFs sekretariat. 

8. Endringer i lokallagets vedtekter vedtas på årsmøte, og sendes SLFs sekretariat for 
godkjenning. 

9. Oppløsning av lokallaget må vedtas på årsmøte. Ved oppløsning tilfaller lokallagets 
eiendeler SLF. 

10. Vedtatt på stiftelsesmøtet for SLF Trondheim 29. april 2009, siste gang endret 11. 
mai 2016. 

 
  



 

Forslag til endringer i lokallagets vedtekter 
 
Lokallagets styre foreslår at årsmøtet i 2020 vedtar følgende endringer i vedtektene. 
Årsmøtet bør selv avgjøre hvorvidt det skal voteres over alle forslagene i sin helhet, eller om 
det bør voteres over hvert forlag enkeltvis. 
 

A) Endring i § 1: Navnet «Syklistene Trondheim» (i siste punktum) endres til 
«Syklistforeningen i Trondheim». 

Begrunnelse: Sentralt har organisasjonen valgt å omtale seg selv som 
«Syklistforeningen». Lokallaget i Oslo bruker det samme mønsteret. For at 
foreningen i størst mulig grad skal kunne være gjenkjennelig og framstå på en 
helhetlig måte, bør vi tilpasse oss dette. 

 
B) Tillegg til § 8: «Vedtak om endringer i vedtektene treffes med 2/3 flertall av de avgitte 

stemmer.» 
Begrunnelse: Fordi vedtektene per i dag kan endres ved alminnelig flertall, 
betyr det i praksis at vedtektene ikke er noe annet enn det som årsmøtet til 
enhver tid kan bestemme i form av ordinære vedtak. Dermed kan årsmøtet 
uhindret sette vedtektene ut av spill og fatte vedtak som er i strid med dem. 
Prinsipielt er det trolig riktig at vedtektene har høyere rang enn selve 
årsmøtet. Teoretisk sett vil et krav om 2/3 flertall også kunne fungere som en 
skranke mot at årsmøtet blir «kuppet» av godt organiserte særinteresser. 

 
C) Ny § 4: «Styret underretter medlemmene om at det er planlagt å avholde årsmøte, 

minst 21 dager før møtet er berammet. Årsmøtet kan bare treffe vedtak i saker som 
er meldt inn minst 14 dager på forhånd, og som er tatt med i innkallingen. Endelig 
innkalling med saksliste skal være tilgjengelig senest 7 dager før årsmøtet blir 
avholdt.» Dersom denne paragrafen blir vedtatt, får paragrafene som følger, nytt 
nummer. 

Begrunnelse: Bakgrunnen for forslaget er i slekt med begrunnelsen for punkt 
B over: et ønske om at det ikke skal være mulig å «kuppe» årsmøtet. 
Heldigvis er dette mest en teoretisk mulighet, men for at det ikke skal være 
tvil om hvordan årsmøtet skal foregå, kan noen enkle prosedyreregler være 
på sin plass. Et annet formål med en slik paragraf vil være å stimulere 
involvering og engasjement – å sørge for at medlemmene får en påminnelse 
om at de faktisk har mulighet til å komme med forslag til saker. 

 
D) § 10 om når vedtektene først ble vedtatt og senere endret, og som i praksis bare 

inneholder metainformasjon, tas ut. I tråd med alminnelige formkonvensjoner  for 
regelverk flyttes setningen til ingressen – som første og innledende avsnitt (før 
omtalen av lokallagets forhold til SLFs vedtekter). 

 
E) Ortografiske unøyaktigheter og feil tegnsetting rettes. I § 8 (nå § 7) blir konjunksjonen 

«og» føyd til mellom første komma og subjunksjonen «som». 
  



 

[Vedlegg: vedtektene slik de kommer til å se ut dersom styrets forslag blir vedtatt] 
 
 
Vedtekter for SLF Trondheim 
 
Vedtatt på stiftelsesmøtet for SLF Trondheim 29. april 2009, siste gang endret xx. oktober 
2020. 
 
Lokallaget er opprettet i tråd med §§ 20–21 i SLFs vedtekter. 
 

1. Lokallagets navn er «Syklistenes Landsforening i Trondheim». Offisiell kortform er 
«SLF Trondheim». I dagligtale omtales lokallaget som «Syklistforeningen i 
Trondheim». 

2. Lokallaget ivaretar foreningens arbeid i sitt område. 
3. Lokallaget avholder årsmøte hvert år. Referat fra årsmøtet, lokallagets årsmelding og 

ev. regnskap oversendes SLFs sekretariat etter årsmøtet. 
4. Styret underretter medlemmene om at det er planlagt å avholde årsmøte, minst 21 

dager før møtet er berammet. Årsmøtet kan bare treffe vedtak i saker som er meldt 
inn minst 14 dager på forhånd, og som er tatt med i innkallingen. Endelig innkalling 
med saksliste skal være tilgjengelig senest 7 dager før årsmøtet blir avholdt. 

5. Alle medlemmer i lokallaget har møte-, tale- og stemmerett på lokallagets årsmøte. 
Årsmøtevedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. 

6. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
– styrets beretning 
– regnskap 
– arbeidsprogram 
– valg av styre, leder, valgkomité, og ved behov kasserer og revisor 
– saker som fremlegges av styret eller medlemmer 

7. Lokallagets styre består av leder og minst to øvrige styremedlemmer. 
8. Avtaler hvor lokallaget er part, og som innebærer rettigheter eller plikter for SLFs 

medlemmer og/eller involverer bruk av SLFs navn og logo ved markedsføring av 
samarbeidspartnere, skal godkjennes av SLFs sekretariat. 

9. Endringer i lokallagets vedtekter vedtas på årsmøte, og sendes SLFs sekretariat for 
godkjenning. Vedtak om endringer i vedtektene treffes med 2/3 flertall av de avgitte 
stemmer. 

10. Oppløsning av lokallaget må vedtas på årsmøte. Ved oppløsning tilfaller lokallagets 
eiendeler SLF. 


