
 

 

Syklistenes Landsforening Nord-Jæren og Ryfylke ønsker velkommen til: 

 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2020 

 

onsdag 18. november kl 19:00 ved videokonferanse på Microsoft Teams. 

 

Påmelding er påkrevd og gjøres ved å sende melding via epost til 

nord-jaren@syklistforeningen.no eller SMS til 92632579 innen 14. november. Meldingen 

skal inkludere navn, epostadresse og telefonnummer. 

Dette gjør vi etter råd fra andre lokallag som har hatt digitale møter, slik at vi lettere 

skal kunne hjelpe påmeldte deltagere å komme seg inn i møtet. Vi beklager at det stod i 

forrige innkalling at påmelding ikke er påkrevd; dette er altså ikke riktig. 

Invitasjon og lenke til møte blir sendt direkte til påmeldte deltagere på epost den 16. 

november. 

 

SAKSLISTE: 

● Fusjon med lokallaget på Sør-Jæren 

   

Telefon: +  47 926 32 579 Org. nr. 982 583 926  nord-jaren@syklistene.no 
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1. Fusjon med lokallaget på Sør-Jæren 

På årsmøtet i 2016 ble det annonsert at en gruppe ildsjeler ville danne eget lokallag på Sør-Jæren. Det som da var 
Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland ble delt i to; Nord-Jæren (senere “og Ryfylke”) og Sør-Jæren. Etter fire års drift 
har aktiviteten på Sør-Jæren sunket og de ser at det ikke er hensiktsmessig å drive eget lokallag. På deres (forsinkede) 
ordinære årsmøte i september vedtok derfor lokallaget på Sør-Jæren å fusjonere med oss til å bli ett lokallag igjen. Vi 
må fatte likelydende vedtak på vår side. 
 
Styret er positive til dette og håper at vi med dette skal klare å videreføre noe av det helt lokale engasjementet gjennom 
lokale kontakter for saker og arrangementer. 
 
Navnet på lokallaget bør endres for å gjenspeile det geografiske området som nå dekkes. Syklistenes Landsforening 
Sør-Rogaland var det gamle navnet; andre forslag mottas gjerne og temaet diskuteres på årsmøtet. Endelig vedtak kan 
utsettes til, eller tas opp til ny behandling ved, ordinært årsmøte våren 2021. 
 
Styrets innstilling:  
 
Lokallagene på Sør-Jæren og Nord-Jæren og Ryfylke fusjonerer til ett. Driften i det nye lokallaget videreføres under 
org.nr. til Nord-Jæren og Ryfylke, 982 583 926. Det geografiske virkeområdet for lokallaget blir heretter kommunene: 
 

● Suldal 
● Hjelmeland 
● Strand 
● Kvitsøy 
● Randaberg 
● Stavanger (ink. tidligere Finnøy og Rennesøy) 
● Sandnes (ink. tidligere Forsand) 
● Sola 
● Gjesdal 
● Klepp 
● Time 
● Hå 
● Bjerkreim 
● Eigersund 
● Sokndal 
● Lund 

 
 
Det velges en komite på tre personer som skal komme med forslag til nytt navn. Navnet blir Syklistenes Landsforening 
Sør-Rogaland inntil navnekomiteen leverer sin innstilling på neste ordinære årsmøte. 
 
Fusjonen gjøres gjeldende så snart som mulig. 
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