
 

Handlingsprogram for SLF Nord-Jæren og Ryfylke og Sør-Jæren, 2021 - 
2023 

1. Organisasjonsarbeid 

a. Bygge nettverk med lokale kontaktpunkter og ressurspersoner over hele 
lokallagets geografiske område 

b. Arbeide aktivt med rekruttering av nye medlemmer ved egnede 
anledninger/arrangementer 

c. Holde medlemmene orientert om resultater og pågående tiltak (nyhetsbrev, 
Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, etc) 

d. Søke økonomisk støtte for prosjektansettelse av medarbeider med 
hovedoppgave å håndtere kontakten med offentlige organer og myndigheter 

e. Samarbeide med andre lokallag og andre interesseorganisasjoner som vi 
har felles saker med 

i. Jobbe for bedre lokal representasjon i sentralstyret 
ii. Styrke sekretariatets lokallagsarbeid 

f. Jobbe for bedre medlemsfordeler 
i. Forsikring med lav egenandel, høy verdigrense og lav 

verdinedskriving 

2. Politisk påvirkning 

a. Etablere faste kontaktpunkter hos kommuner, fylket, SVV, Kolumbus og 
andre relevante miljøer 

b. Regelmessig dialog og oppfølging med disse omkring trafikale forhold som 
påvirker syklister  

c. Direkte henvendelser, brev og møter, til lokale politikere for å øke 
bevisstheten om aktive tiltak som fremmer syklister 

3. Bedring av infrastruktur for syklister 

a. Identifisere strakstiltak for forbedring av eksisterende sykkelveinett og følge 
opp mot relevante myndigheter 

b. Påpeke systematiske svakheter ved dagens sykkelveinett 
c. Fremme konstruktiv kritikk av planer og forslag for ny infrastruktur som 

berører syklister 
d. Prioritere planer og arbeid som legger til rette for gjennomgående og 

sammenhengende sykkelveier i hele regionen 
e. Realisere Grønn Transportkorridor 
f. Realisere sykkelvei Solbakk - Jørpeland 

4. Synlig samfunnsdeltagelse 

a. Delta på “Miljøsøndag” 
b. Medarrangør i “Synlig syklist” arrangementer 
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c. Stille opp i Folketoget 17. mai 
d. Stimulere til intervjuer og innslag om syklister i media 
e. Arbeide for tiltak som sykkel-pub og Critical Mass 
f. Delta i paneldebatter og andre fora som har sykkel på dagsorden 
g. Arrangere sykkelkurs i samarbeid med andre organisasjoner 
h. Arrangere sykkelturer for medlemmer og ikke-medlemmer 
i. Aktiv i sosiale medier 
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