


         
 

PROGRAM LANDSMØTE SYKLISTENES LANDSFORENING 2021 

09.30   Registrering    

10.00    Åpning v/styreleder 

10.10 Sak 1  Konstituering  

a) Valg av møteleder og referent  

b) Opprop av delegater  

c) Godkjenning av dagsorden og forretningsorden  

d) Valg av tellekorps, redaksjonskomité og to personer til å underskrive protokoll 

10.20  Sak 2  Årsberetning og årsregnskap 2019 og 2020 

10.50  Sak 3  Orientering om SLFs arbeid og økonomi 2021  

11.10 Sak 4  Forslag fra hovedstyret: Retningsvalg for foreningen 

12.10    Pause 

12.20 Sak 5  Andre innkomne forslag 

a) Fra SLF Rogaland: Forslag til vedteksendring  

b) Fra SLF Rogaland:  Evaluering av SLFs medlemskap i Trygg Trafikk 

c) Fra SLF Rogaland:  Behandling av politisk plattform og strategi  

13.30 Sak 6   Hovedstyrets forslag til prinsipprogram og strategi 

14.30   Sykkeltur med lunsj   

16.00 Sak 7   75-års jubileum 

17.00 Sak 8  Lokallagstilskudd og styrets godtgjørelse  

17.20   Votering 

18.00  Sak 9  Valg 

18.30   Avslutning 

19.00    Middag 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAK 1 KONSTITUERING 



 

Syklistenes Landsforening - Landsmøte 2021 

FORSLAG TIL SAKSLISTE 
 

SAK 1  KONSTITUERING 

a) Valg av møteleder og referent 

b) Opprop av delegater 

c) Godkjenning av saksliste og forretningsorden 

d) Valg av tellekorps og redaksjonskomité og to representanter til å underskrive 

protokoll 

 

   Forslag til vedtak: 

  Møteleder er Simen Saxebøl. Referent er Marta Eri. Tellekorps er Liv Paulsen og Aron  

   Sandell. Redaksjonskomité er Ingvill Eidesen, Reidar Thorstensen, Olav Kraugerud.  

   To representanter til å underskrive protokollen presenteres på landsmøtet. 

 

SAK 2  ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2019 OG 2020  

  Forslag til vedtak: 

  Årsberetning og årsregnskap for 2019 og 2020 tas til orientering.    

 

SAK 3  ORIENTERING OM SLFS ARBEID OG ØKONOMI 2021 

Forslag til vedtak: 

  Landsmøtet tar saken til orientering. 

 

SAK 4  FORSLAG FRA HOVEDSTYRET: RETNINGSVALG FOR FORENINGEN  

  Hovedstyret ønsker å åpne for debatt om hvordan foreningen bør forholde seg til  

   større endringer i transportsektoren, og har i saksframlegget skissert tre mulige  

   retninger og vedtak. 

 

SAK 5  ANDRE INNKOMNE FORSLAG 

  Forslag til vedtak er inkludert i saksframlegget. 

 

 



 

Syklistenes Landsforening - Landsmøte 2021 

SAK 6    HOVEDSTYRETS FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM OG STRATEGISK FOKUS 

Forslag til prinsipprogram (tidl. politisk plattform) er uendret fra forrige periode. 

 

Forslag til vedtak: 

  Forslag til prinsipprogram og strategisk fokus godkjennes. Landsmøtet  

   gir hovedstyret mandat til å foreta eventuelle språklige endringer i 

   dokumentet som følge av vedtak i andre saker som behandles av landsmøte  

   2021. 

 

SAK 7   75 ÅRS JUBILEUM 

  Workshop. Jubileumskomité presenterer sitt arbeid og inviterer landsmøtet til  

   gruppearbeid.  

 

SAK 8   LOKALLAGSTILSKUDD OG STYRETS GODTGJØRELSE 

  Gjeldende bestemmelser for lokallagstilskudd er inkludert i sakspapirer. Tilskudd til  

   lokallag ble gjenstand for flere endringer under landsmøte 2019 og er senere  

   justert etter innstilling fra arbeidsgruppe med deltagere fra lokallag og  

   hovedstyret. 

 

   Forslag til vedtak: 

- Eksisterende tilskuddsordninger for lokale lag videreføres. 

- Eksisterende godtgjørelse for styrets medlemmer videreføres, dvs. kr. 15.000,- 

for styreleder, 10.000 til nestleder og kr. 500,- pr. styremøte for øvrige 

styremedlemmer. 

 

SAK 9  VALG 

  Valgkomitéens innstilling er vedlagt sakspapirene. Komitéen presenterer sin  

   innstilling på landsmøtet. 

 

  Forslag til vedtak:  

Valgkomitéens innstilling følges. 



  
  

Syklistenes Landsforening - Landsmøte 2021 

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN LANDSMØTE I SYKLISTENES LANDSFORENING 2021 

 

1  Landsmøte 

Landsmøtet er Syklistenes Landsforenings (SLF) øverste organ og reguleres av eget kapittel i SLFs 
vedtekter (§5 til §12). 

 

2  Møteleder 

Landsmøte velger møteleder. Møteleder refererer saker som skal behandles og foreslår 
rekkefølge. Møteleder påser at foreningens vedtekter, forretningsorden og øvrige gjeldende 
rettsregler overholdes. 

 

3  Referent 

Landsmøte velger referent. Referenten fører landsmøtets protokoll, som inneholder: 

a) Hvilke saker som behandles 

b) Alle forslag som framsettes 

c) Alle vedtak som fattes, samt stemmetall der dette er aktuelt 

 

3  Tellekorps  

Landsmøte velger tellekorps på minst 2 personer. Tellekorpset trer i funksjon når 
stemmeopptelling er nødvendig. 

 

4  Redaksjonskomité 

Landsmøte kan velge en redaksjonskomité hvis det er ønskelig for å behandle innkomne forslag. 
Komitéen vil da bestå av minst 2 medlemmer som velges under konstituering. Redaksjons-
komitéen gis mandat til å omforene forslag med tilnærmet meningsinnhold, og å sette opp en 
voteringsorden. 

 

5  Representasjonsrett 

Landsmøtets delegater med forslags- og stemmerett består av foreningens hovedstyre og 
delegater valgt av foreningens lokale lag og lokalkontakter. Alle medlemmer av foreningen som er 
påmeldt innenfor fristen har møte- og talerett på landsmøtet. 

 

 

 



  
  

Syklistenes Landsforening - Landsmøte 2021 

6.   Forslag, vedtak og avstemminger 

a) I samsvar med SLFs vedtekter må forslag som ønskes behandlet på landsmøte være sendt 
hovedstyret senest fire uker før landsmøtet, og vedtak kan bare fattes i saker som er 
oppført på dagsorden og medtatt i sakspapirene (§10-§11). 

b) Det er ikke anledning til å framsette nye forslag. Det kan fremmes forslag til mindre 
endringer/justeringer av fremsatte forslag som er medtatt i sakspapirene. Disse skal 
leveres skriftlig til møteleder undertegnet av den/de som fremmer endringsforslaget. 
Redaksjonskomité hvis dette er opprettet, evt. møteleder, vurderer om slike forslag kan 
karakteriseres som mindre endringer/justeringer av eksisterende forslag. 

c) Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt i saken. 

d) Vedtak/valg fattes ved avstemning gjennom: 

x akklamasjon eller stilltiende bifall (det spørres om noen er imot et vedtaksforslag - det 
bankes). 

x håndsopprekning for eller mot et forslag. Ved digital deltagelse vil man benytte seg av 
«løft hånd»-funksjonen el. tilsvarende. 

e) Hver delegat har en stemme. Det er ikke anledning å stemme gjennom fullmakt, på vegne 
av stemmeberettigede som ikke er til stede. 

f) Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 
 

 
7.  Taletid 

a) Taleberettigede møtedeltakere tegner seg for taletid ved håndsopprekking til (digital) 
møteleder. De gis ordet i den rekkefølge de ber om, men møteleder kan endre talelisten 
ved behov. 

b) Maks. taletid for innlegg er 3 minutter pr. delegat. Det gis normalt ikke anledning til mer 
enn to innlegg pr. delegat per sak. Det gis anledning til replikk til aktuell sak. Møteleder kan 
ved behov endre taletid og fjerne adgang til replikker. 

c) Møteleder avgjør når strek skal settes. Det gis ikke anledning til å tegne seg for nye innlegg 
eller replikker etter at strek er satt. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAK 4 FORSLAG FRA HOVEDSTYRET: 
 RETNINGSVALG FOR FORENINGEN 



 
Til Landsmøtet 2021 
Forslag fra hovedstyret  
 
 
Mobilitetsmarkedet har gjennomgått en revolusjon de siste årene. Hva betyr dette for 
Syklistforeningen?  
 
Syklistenes Landsforening oppsto i en tid hvor sykkelen var viktig som transportmiddel, 
fritidssyssel og identitetsbærer. Sykkelen var samtidig veldig tydelig som egen 
transportkategori. Det var få andre alternativer til bil og kollektiv, syklene var stort sett bygget 
over samme lest, og de ble drevet frem uten hjelpemotor. 
 
I dag er mye av dette endret. Sykkelen er fortsatt viktig av (minst) de samme grunner som før, 
men den har fått en rekke nye konkurrenter i form av mikrotransportmidler i en rekke ulike 
varianter. Samtidig har sykkelen selv endret seg, der kanskje særlig batteridrift har gitt oss en 
rekke nye sykkeltyper som på helt annen måte tar opp konkurransen med bilen, og også med 
varebilen. Det anslås at opp mot halvparten av alle motoriserte vareleveranser i europeiske 
byer kan tas med lastesykler, og det blir en stadig mer glidende overgang mellom store 
lastesykler og små varebiler.  
 
Et annet utviklingstrekk som skaper store endringer, er at aktiv transport de siste årene har 
fått politikernes oppmerksomhet på en helt annen måte enn tidligere. Norge og andre vestlige 
land har utviklet voksende folkehelseutfordringer med inaktivitet og overvekt, og tendensen 
er at dette i særlig grad rammer lavere sosiale lag. Denne utviklingen har bidratt til å sette 
aktiv hverdagstransport på den politiske agendaen, da nettopp aktiv transport er egnet til å gi 
et minimum av fysisk aktivitet for alle sosiale grupper – og dermed har potensial for å gi en 
stor folkehelsegevinst for de som fra før er minst aktive.  
 
Parallelt med denne utviklingen har samfunnet gjennomgått en akselererende urbanisering, 
der stadig flere bor i stadig tettere byer. Biler tar stor plass og krever mye infrastruktur, 
uansett om de går på strøm eller fossilt drivstoff. Også her dukker sykkelen opp som politisk 
virkemiddel - men da som en del av en større virkemiddelpalett der man også finner kollektiv, 
gange, elsparkesykkel og andre plasseffektive måter å forflytte seg på.  
 
På toppen av dette fremstår (el)sykkel, kollektiv, gange og mikromobilitet som en stadig 
viktigere del av løsningen på drivhuseffekten - en utfordring som svært mange ser på som den 
største og viktigste i vår tid – og på flere av FNs bærekraftsmål. 
 
Som en ren sykkel-organisasjon erfarer vi at denne utviklingen eksponerer en utfordring for 
oss, nemlig at sykkelen kun er ett av flere transportmuligheter i den virkemiddelpalletten som 
politikere og myndigheter er opptatt av. Vi representerer en del av løsningen på en rekke 
samfunnsproblemer, men kun som én brikke i et stort og stadig mer sammensatt bilde.  
 
Sykkelen inngår i en transportpolitisk ideologi som blir stadig tydeligere i verden rund oss, 
men er ikke (i alles øyne) enestående i seg selv. Den er viktig som del av en moderne, 
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klimavennlig, helsebringende, økonomisk og plasseffektiv måte å leve på, mens den i seg selv 
ikke er så viktig for alle – som for eksempel kan mene at «folk kan like gjerne gå, det viktige er 
at de ikke kjører».   
 
Dermed melder et viktig tema seg; Bør Syklistforeningen i større grad ta stilling og eierskap til 
denne transportpolitiske skillelinjen, og engasjere seg i hele den ønskede 
virkemiddelpaletten? Bør vi være en tydeligere talsorganisasjon for alle privatbilismens gode, 
sammensatte og ofte samvirkende alternativer; kollektiv, sykkel, mikromobilitet og gange?  
 
Ett argument mot en slik justering av foreningens fokus, vil være at vi svekker vår posisjon 
som talsorganisasjon for sykkel og syklister.  
 
Ett argument for en slik justering av vårt fokus, vil være at vi blir en mer relevant og 
interessant interesseorganisasjon i den politiske konfliktlinjen som skisseres ovenfor, der bilen 
står på én side, og kollektiv/sykkel/mikromobilitet/gange står sammen om å være et (for 
mange) ønsket alternativ. Dessuten er sykkelen det mest effektive aktive transportmiddelet av 
dem alle, og det som gir flest samfunnsgevinster, så foreningens engasjement rundt sykkelen 
vil ikke nødvendigvis bli svekket av at vi løfter blikket.   
 
Spørsmålet vi ønsker å løfte opp til debatt i landsmøtet er derfor: Hvordan bør 
Syklistforeningen forholde seg til den raskt voksende politiske og folkelige oppmerksomheten 
rundt de mange gevinster som kan høstes av å tilrettelegge bedre for en virkemiddelpalett av 
mer aktiv transport i hverdagen? 
 
En organisasjon som har sett denne utviklingen, og som svarer på den, er NAF. De har løftet 
blikket fra sitt primære transportmiddel, til borgernes og samfunnets samlede 
transportbehov, og påstår derfor nå at de ikke er en organisasjon for bilister - men for alle 
trafikanter. «Vi organiserer ikke biler, men mennesker – og disse er opptatt av bedre 
mobilitet. Derfor jobber NAF for at medlemmene våre skal kunne reise trygt og miljøvennlig 
på en god måte uten uforholdsmessig høye kostnader. Dette innebærer blant annet fokus på 
trygge veier, god kollektivtransport og bedre sykkelveier» uttaler de på sin hjemmeside. 
 
NAF har samtidig utviklet et nytt, innholdsrikt medlemskap for syklister, nemlig NAF Sykkel. Et 
medlemskap her skal gi «Alt du trenger til din sykkelhverdag», ifølge organisasjonen.  
Gjennom medlemskap NAF Sykkel kan man velge ulike tjenester, til ulike priser. Veihjelp til 
elsykkel, hjemmeservice på sykkel og elsykkel, tyveriforsikring og registrering i nasjonalt 
sykkelregister er eksempler på slike tjenester.   
 
Slik hovedstyret vurderer situasjonen for Syklistforeningen, peker (minst) tre mulige 
retningsvalg seg ut – omtrent slik:  
 
RETNINGSVALG 1 
Foreningen fortsetter med uendret navn, formål og målgrupper – og arbeider i hovedsak for å 
fremme syklistenes interesser og for å skape forståelse for sykkelens egenart og 
samfunnsverdi.  
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RETNINGSVALG 2 
Foreningen beholder dagens navn og har sykkel som primært fokus, men utvider sitt 
samfunnsoppdrag til å inkludere annen aktiv mobilitet. På denne måten blir foreningen et mer 
relevant kompetanse- og meningsmiljø i debatten rundt dette politiske skiftet – fra bil, til 
kollektiv/sykkel/gange/mikromobilitet. Her vil det også være naturlig noen ganger å tale 
kollektivtrafikkens sak, da et godt kollektivtilbud for mange er en forutsetning for å kunne 
dekke sitt hverdagstransportbehov på en aktiv måte – i praksis gjerne med sykkel eller gange i 
hver ende av kollektivreisen (first/last mile). 
 
Et slikt retningsvalg vil gjøre det mulig for oss å ta en større plass i samfunnsdebatten rundt 
aktiv, bærekraftig og plasseffektiv transport i sin helhet. Og vi vil kunne tiltrekke oss 
medlemmer som er opptatt av dette samfunnsskiftet, men som kanskje identifiserer seg mer 
med gange og/eller mikromobilitet, enn de gjør med sykkel.   
 
Dersom landsmøtet velger en slik retning, vil hovedstyret fremme følgende forslag: 
 

Forslag 1.1.: 
 
§3.Formål. Syklistenes Landsforening (SLF) er syklistenes interesseorganisasjon, og 
arbeider for å fremme sykling i Norge og sykkel som transportmiddel. Økt sykling har 
positive effekter for folkehelse, miljø og trafikkavvikling, og bidrar til utvikling av mer 
tilgjengelige, attraktive og tryggere byrom for alle aldersgrupper. 
 
Endres til: 
 
§3.Formål. Syklistenes Landsforening (SLF) er interesseorganisasjon som ivaretar 
interessene til syklister og brukere av annen aktiv transport. Våre medlemstilbud skal i 
hovedsak rettes mot syklistene, men i den politiske debatt og i vår samfunnspåvirkning 
vil vi tale for aktiv transport, der sykkelen inngår som én av flere mulige 
transportmåter. SLF skal fremme verdien av aktiv hverdagstransport, og samle og spre 
informasjon om de gevinster dette skaper for individer og samfunn. Sykkelen vil for SLF 
være den viktigste, men ikke den eneste, transportmåte for å realisere disse verdiene.  
 

 
Forslag 1.2: 
Visjonen til SLF: 
 
Sykkel skal være attraktivt 
 
Endres til: 
 
Sykkel, gange og annen aktiv transport skal i størst mulig grad være attraktive og 
trygge transportvalg for alle aldersgrupper – og for alle funksjonsnivåer. 
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RETNINGSVALG 3 
Foreningen innfører en konseptuell setning under navnet: Syklistforeningen – foreningen for 
aktiv transport. Under et slikt retningsvalg vil sykkel, gange og annen aktiv mobilitet bli mer 
eller mindre sidestilt i vårt samfunnsoppdrag, der vi argumenterer for hele 
virkemiddelpaletten – og gir sykkelen den (store) plass den fortjener – men uten å 
særbehandle den mer enn den fortjener ut ifra dens objektive kvaliteter.  
 
Et slikt valg vil berede grunnen for å bli en relevant organisasjon, kompetansemiljø og 
talsorganisasjon for all aktiv transport, med alt det drar med seg av byutvikling, 
folkehelsespørsmål, klimaspørsmål og annet som ligger i kilen mellom bilismen – og dens 
alternativer. Under et slikt valg anbefaler ikke Hovedstyret at foreningen blir en organisasjon 
som taler mot bilen og bilismen, men vi bør samle og fremme informasjon om alle de 
samfunnsgoder som følger av at borgerne velger kollektiv/sykkel/mikromobilitet/gange. Altså 
ikke snakke bilen ned, men snakke alternativene opp. Her vil det være naturlig også å tale 
kollektivtrafikkens sak, av samme grunn som under Retningsvalg 2.  
 
Et slikt retningsvalg vil gjøre naturlig å starte arbeidet med å rekruttere medlemmer langt 
utenfor syklistenes rekker – der den eneste fellesnevner egentlig er at man benytter eller 
ønsker transportmuligheter som skaper fysisk aktivitet, er bærekraftige og (særlig i byene) er 
plasseffektive.   
 
 

Forslag 1.3 

§1. Foreningens navn er Syklistenes Landsforening. SLF er offisiell forkortning av 
foreningens navn. I dagligtale omtales foreningen som Syklistforeningen. 

Endres til: 

§1. Foreningens navn er Syklistforeningen - foreningen for aktiv transport. 
 
Kommentar: 
Dette betyr at Syklistenes Landsforening erstattes fullt ut som navn, sammen med 
forkortingen SLF. Hovedstyret mener Syklistforeningen kan beholdes som navn, selv om fokus 
for foreningens arbeid vil være aktiv transport som sådan. Navnet beholdes av historiske 
årsaker, og viser samtidig at sykkelen er det kanskje viktigste og mest effektive 
transportmiddel innenfor den virkemiddelpaletten som aktiv transport består av.  

 
Forslag 1.4: 

§2. Syklistenes Landsforening er en ideell, uavhengig landsomfattende forening. 

Endres til: 

§2. Syklistforeningen – foreningen for aktiv transport, er en uavhengig 
landsomfattende forening 
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Forslag 1.5 
§3. Formål. Syklistenes Landsforening (SLF) er syklistenes interesseorganisasjon, og 
arbeider for å fremme sykling i Norge og sykkel som transportmiddel. Økt sykling har 
positive effekter for folkehelse, miljø og trafikkavvikling, og bidrar til utvikling av mer 
tilgjengelige, attraktive og tryggere byrom for alle aldersgrupper. 

 
Endres til: 

 
§3. Formål. Syklistforeningen - foreningen for aktiv transport er interesseorganisasjon 
for brukere av aktiv, bærekraftig og plasseffektiv transport, og arbeider for å fremme 
forståelsen for verdien av slik transport over hele Norge. Økt bruk av aktiv transport 
har positive effekter for folkehelse, miljø, klima, trafikkavvikling, privatøkonomi, og 
bidrar til utvikling av mer tilgjengelige, attraktive og tryggere byrom og nabolag for 
alle aldersgrupper og alle funksjonsnivåer. 
 
Forslag 1.6 
Som forslag 1.2 
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INNKOMNE FORSLAG TIL LANDSMØTE 2O21 
 
 
FORSLAG 1:  FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING 
Forslagsstiller: Rogaland syklistforening  
 
I dag sier SLFs vedtekter at det kan opprettes "lokale lag som omfatter en eller flere kommuner". 
Det er gitt en tolkning fra sekretariatet om at dette betyr at organisasjonen kan ha kun to nivåer: 
hovedstyret (m/ sekretariat) og lokallag. Andre organisasjonsledd som f.eks. fylkeslag med et 
eller flere lokallag under seg, er ikke mulig etter denne tolkningen. 
 
Vi ser at det i noen sammenhenger kan være fordelaktig å ha muligheten til å opprette regions-
/fylkeslag med lokallag under seg og foreslår at vedtektene endres til å inkludere muligheten for 
å ha regions-/fylkeslag. Om et slikt regions-/fylkeslag blir opprettet eller ikke, vil selvsagt være en 
vurdering man må gjøre i hver region. Det skal uansett være fritt frem for å organisere seg som i 
dagens struktur. I de fleste andre organisasjoner er regions-/fylkeslag etablert. 
 
Det er flere fordeler med å kunne innføre regions-/fylkeslag som valgfritt organisasjonsledd 
mellom lokallag og hovedstyret. 
 
1) Det er i større og større grad fylkeskommunen som er motpart i veisaker, også når det gjelder 
helt lokale veisaker innenfor en kommune. Hvert lokallag kan ha kontakt med fylkeskommunen 
hver for seg, men det kan også være hensiktsmessig at SLF har et regions-/fylkeslag som har 
denne kontakten. Det gir muligheten for å gi tilbakemeldinger til fylkeskommunen på 
overordnede saker som lokallagene ikke gir tilbakemelding på, og det gir et kontaktpunkt for 
fylkeskommunen for generelle spørsmål til SLF. 
 
2) Vi jobber i Rogaland for å få finansiering til en fulltidsstilling i foreningen i fylket, som skal 
hjelpe lokallagene, koordinere arbeidet med/mot kommuner, fylkeskommune og stat, og være et 
faglig ankerpunkt. Denne vil naturlig være ansatt i et regions-/fylkeslag, og betjene lokallagene i 
fylket. 
 
3) Kun lokallag kan sende delegater til landsmøtet. Medlemmer som ikke tilhører et lokallag, har 
derfor ingen representasjon i foreningen. Enkeltmedlemmer har hverken møte- eller stemmerett 
på landsmøtet. Siden de ikke tilhører et lokallag, har de heller ingen mulighet til å velge delegater 
til landsmøtet. Det betyr at en stor andel av medlemmene våre er uten påvirkningsmulighet. 
Med regions-/fylkeslag får de mulighet til å delta på et årsmøte og velge delegater til landsmøtet. 
 
4) Det går an å danne et lokallag som omfatter hele fylket. Det er gjort i praksis i SLF Bergen slik 
vi forstår det, og det var også slik i Rogaland inntil ca 10 år siden. Dette gjør at man kan oppnå 
pkt 1) og 2), men det gjør også at man har ekskludert mer lokale lag fra å kunne bli opprettet, ref. 
tolkning fra sekretariatet. Ønsket om og viljen til å gjøre lokale SLF-aktiviteter i Rogaland gjorde 
at SLF Haugalandet ble opprettet for ca. 10 år siden, og deretter SLF Sør-Jæren for 6 år siden. 
Begge disse lokallagene ønsket mer lokalt fokus hos seg enn det "fylkes"-lokallaget med base i 
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Stavanger hadde gitt frem til da. Slike lokale initiativ er noe vi ønsker. Samtidig betyr det at vi 
mister oppnåelse av pkt 1 og pkt 3 i denne oppdelingsprosessen. Et regions-/fylkeslag ville gitt 
muligheten til å oppnå alt på samme tid. 
 
Sak til landsmøtet:  
 
Vedtektene utvides med ny § 21 med følgende tekst:  
 
Det kan på lokalt eller sentralt initiativ etableres regionale lag som omfatter ett eller flere fylker. 
Hovedstyret godkjenner opprettelse av regionale lag. Lokallag kan etableres i samme geografiske 
område som et regionalt lag. Medlemmer i en kommune tilhører et lokallag for kommunen 
dersom dette finnes, dernest et regionalt lag for kommunen dersom dette finnes. 
 
Vedtektene § 6 endres til ny tekst: 
 
Landsmøtets delegater består av foreningens hovedstyre og delegater valgt av foreningens lokale 
og regionale lag og lokale kontakter. Delegater fra lokale og regionale lag velges i forhold til 
medlemstallet i de respektive virkeområder således: 
 
Lag med inntil 500 medlemmer kan velge 2 delegater til landsmøtet. 
Lag med flere enn 500 medlemmer kan velge 3 delegater. 
 
 
HOVEDSTYRETS UTTALELSE TIL FORSLAG 1 
 
Dagens vedtekter setter ikke strenge geografiske grenser for lokallagenes nedslagsfelt, mange 
lokallag er i dag regionbasert med flere kommuner i sitt virksomhetsområde og lokallagene 
adresserer i varierende grad de tre ulike veieierne (vegvesen-fylkeskommune-kommune) ut fra 
stedlige hensyn, behov og kapasitet. Hvis det er fare for at lokallag med større geografisk 
nedslagsfelt fortrenger mer lokale, stedlige initiativ, mener hovedstyret dette bør kunne løses 
med en pragmatisk tilnærming innenfor dagens organisasjonsmodell. 
 
Hovedstyret mener at det er spørsmål om representativitet og valgbarhet som ikke avklares i 
forslaget, eksempelvis hvorvidt styrets medlemmer i det regionale leddet kan/skal bestå av 
representanter fra lokallagsstyrer i regionen eller medlemmer som velges ved fremmøte i et 
årsmøte i regionalt-/fylkeslag, eller en kombinasjon av de to. Hvordan påvirkes det samlede 
antall delegatplasser ved SLFs årsmøte for regioner som både har regionalt-/fylkesledd og lokale 
lag er også spørsmål som bør avklares. Vil det f.eks. være en fordelingsnøkkel mellom lokale lag 
og fylkeslaget for å unngå økt stemme-/maktkonsentrasjon til regioner/fylker som har både 
region-/fylkeslag og lokale lag? 
 
Medlemmer som ikke sogner til et lokallag har møte- og talerett på landsmøtet, men ikke 
stemmerett. Hovedstyrets anbefaling for den som ønsker slik stemmerett, er å melde seg inn i 
nærmeste lokallag, eller i et valgfritt lokallag. Og at denne muligheten da gjøres kjent for disse 
medlemmene. Et slikt initiativ fra medlemmer uten lokallagstilhørighet kan også vitne om ønske 
og mulighet på sikt for å etablere - og engasjere seg i - et lokallag på stedet der disse 
medlemmene bor.  
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Uavhengig av spørsmålet om etablering av et politisk valgt tredje organisasjonsledd; reiser 
etablering av fylkes- eller landsdelssekretærstillinger som et nytt administrativt nivå – og 
finansiering av slike stillinger - i seg selv flere strukturelle og arbeidsrettslige spørsmål, som hvor 
arbeidsgiveransvaret bør være, stillingens mandat, samt hvordan eventuelle finansieringskilder 
ville kunne påvirke dette mandatet og SLFs frie rolle. Hovedstyret mener blant annet at 
arbeidsgiveransvaret bør være sentralt for å blant annet sikre forsvarlig oppfølging av HR-og 
personaljuridiske forhold over tid. Mer kortvarige lokale prosjektengasjement vil imidlertid 
kunne behandles annerledes.  
 
Hovedstyrets innstilling: 
Hovedstyret har forståelse for intensjonen i forslaget, men mener det vil være uhensiktsmessig 
byråkratiserende å etablere et tredje valgbart organisasjonsledd i Syklistforeningen, og støtter 
ikke forslaget. 
 
 
FORSLAG 2: EVALUERING AV SLFs MEDLEMSKAP I TRYGG TRAFIKK 
Forslagsstiller: Rogaland syklistforening  
 
Trygg trafikk jobber for økt sikkerhet i veitrafikken. Det er også et av SLFs mål og det er slik sett 
veldig riktig og fornuftig at SLF er medlem av TT. 
 
I praksis ser vi at TTs virkemidler for å oppnå sitt mål kommer i konflikt med SLFs andre mål om 
økt sykkelandel og bedre sykkeltilrettelegging. Eksempler på dette er TTs arbeid for hjelmpåbud, 
kampanjer som forteller om hvor farlig det er å sykle, arbeid for å innskrenke barns mulighet til å 
velge å sykle til skolen, kampanjer som forteller syklende at de bærer en stor del av ansvaret for 
å unngå å bli drept av bilister (f. eks. blindsoner) og villedende informasjon gjennom forenklede 
"trafikkregler" for syklende som inneholder direkte feil om vikeplikt og ansvar. 
 
I tillegg kommer at TT ikke bruker av sine enorme ressurser på å jobbe for bygging av adskilte 
sykkelanlegg, oppklaring og forbedring av trafikkreglene til fordel for myke trafikanter eller 
kampanjer rettet til bilister om ansvaret bilister har etter loven for å ta vare på myke trafikanter. 
 
Selv om det i teorien er fornuftig og logisk at SLF er medlem av TT, ser det i praksis ikke like 
fornuftig eller logisk ut. 
 
Sak til landsmøtet: 
 
Rogaland syklistforening ber hovedstyret legge frem en vurdering av dagens medlemsskap i TT 
som sak til landsmøtet. Saken skal innholde et forslag til hvordan SLF skal oppnå egne 
målsetninger gjennom medlemsskapet i TT. 
 
 
HOVEDSTYRETS UTTALELSE TIL FORSLAG 2 
 
Trygg Trafikk er den største aktøren innen trafikksikkerhet i Norge, med høy grad av tillit blant 
myndigheter og i befolkningen, og SLF samarbeider med Trygg Trafikk blant annet i utvikling og 
drift av sykkeldyktig.no som pt. er tatt i bruk av flere hundre skoler landet over, og i hjertesone-
prosjektet som brer om seg i Oslo, Bergen og flere andre steder. Gjennom dialog og deltagelse i 
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organisasjonsdemokratiske prosesser kan SLF fremme forslag til behandling i Trygg Trafikks 
organer. 
 
 
FORSLAG 3:  BEHANDLING AV POLITISK PLATTFORM OG STRATEGI 
Forslagsstiller: Rogaland syklistforening  
 
Som underlag til behandling av politisk plattform og strategi bes hovedstyret legge frem for 
landsmøtet en redegjørelse for måloppnåelse og effektene av det gjennomførte arbeidet siden 
forrige landsmøte. Eksempler på måloppnåelse eller effekter (listen er ikke uttømmende) er 
endringer i lover/regler/standarder/rutiner, offentlige vedtak (politiske eller administrative) om 
budsjett/strategi/retningslinjer/etc som er endret til det bedre, nasjonale/regionale/lokale 
planer som er endret til det bedre eller fysiske anlegg som er bygget. 
 
 
HOVEDSTYRETS UTTALELSE TIL FORSLAG 3 
 
Foreningens virksomhet og resultater presenteres i årsberetning, samt i orientering om arbeid og 
økonomi for inneværende år. 
 
I langsiktig interessepolitisk arbeid er det ofte sammensatte, komplekse årsak-virkningsforhold 
(lokalt og nasjonalt) hvor det kan være kombinasjon av innsatsfaktorer over tid som fører til et 
gitt resultat, og hvor SLF som en av innsatsfaktorene i ulik grad vil påvirke resultatet. Slik det ofte 
er vanskelig å si at SLFs innsats har hatt en direkte effekt, er det også ofte vanskelig å si i hvor 
stor grad det skyldes SLFs innsats der vi har fått en ønsket effekt. SLFs politiske påvirkningsarbeid 
inngår i en stor palett av krefter som påvirker politikerne, der noen drar i samme retning som 
oss, noen i helt andre retninger. Hva som har gjort at en politisk beslutning faller ned slik den gjør 
i det enkelte tilfelle, er summen av disse krefter. I SLF sitt arbeid er det ofte lang avstand i tid 
mellom innsats og resultat; fra de første beslutninger til gjennomføring og ferdigstillelse kan det 
ta mange år, og noen ganger skal behandlingen gjennom flere faser/etater/planverk. På andre 
områder er det noe enklere å kvantifisere arbeidet, og det er også forsøkt å tallfeste resultater 
der det er mulig i beretningen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAK 6 HOVEDSTYRETS FORSLAG TIL 
PRINSIPPROGRAM OG STRATEGISK FOKUS 

 



POLITISK DOKUMENT 2022-2023 
PRINSIPPROGRAM OG STRATEGISK FOKUS 

  

Syklistenes Landsforening (SLF) er syklistenes interesseorganisasjon og arbeider for å fremme 
sykling i Norge og sykkel som transportmiddel. Økt sykling har positive effekter for folkehelse, 
miljø og trafikkavvikling, og bidrar til utvikling av mer tilgjengelige, attraktive og tryggere byrom 
for alle aldersgrupper. SLFs visjon og ledestjerne i dette arbeidet er at Sykkel skal være attraktivt 
for folk flest. 

 

SLF skal i sitt arbeid forfekte tre kjerneverdier; engasjert, sjenerøs og troverdig. SLF skal 

x ha et sterkt engasjement for å fremme sykling, og skal spre entusiasme og tilslutning til 
sykkelsaken. 

x dele sin kompetanse med befolkningen, politikere, myndigheter, trafikanter, medlemmer og 
media. 

x se sykkelens rolle i kontekst med samfunnsutvikling og fremtidens mobilitetsløsninger. 
 

 

PRINSIPPROGRAM 

Prinsipprogrammet viser foreningens standpunkt og politiske plattform i sentrale spørsmål.  

Sykkelen er et transportmiddel som er tilgjengelig for de aller fleste og som med riktig 
tilrettelegging kan bidra til at samfunnet når viktige nasjonale mål for bedre folkehelse og bedre 
miljø. Tilrettelegging for sykling kan bidra til kompakt byutvikling og utvikling av attraktive og 
trygge nærmiljøer. Barn og voksne trenger et sammenhengende sykkelvegnett som er attraktivt og 
trygt å bruke på vei til arbeid, skole, hverdagsaktiviteter, bysentra og i kombinasjon med 
kollektivtrafikk. 

Med ny teknologi, en rekke ulike sykkeltyper og syklister med ulike behov er det nødvendig å 
tenke nytt og annerledes om sykkelens plass i trafikken. Alle slags syklende skal ivaretas når det 
planlegges og legges til rette for sykling. 

SLF spiller en nøkkelrolle i utformingen av framtidas samfunn for syklister, og skal bidra til at ulike 
aktører i politikk og planlegging blir utfordret og inspirert til å gjøre Norge til et av verdens beste 
land å sykle i. 
 
Behov for endret offentlig sykkelpolitikk 

Syklende har ikke blitt tilstrekkelig prioritert i statlig, fylkeskommunal og kommunal politikk. Selv 
etter tiår med gode sykkelintensjoner, er situasjonen for syklende langt fra der den burde være. 



Sykkelandelen av alle reiser gikk gradvis ned på 90‐tallet, og har ligget stabilt på et historisk 
bunnivå under hele 2000‐tallet (4‐5 prosent). Dette er langt under våre naboland Sverige og 
Danmark. Mål om 8% sykkelandel har ikke blitt fulgt opp med effektfulle tiltak eller tilstrekkelige 
bevilgninger. 

For at sykling skal fremstå som et effektivt, attraktivt og sikkert transportvalg for flere, må det 
etableres sammenhengende sykkelveinett i norske tettsteder, mest mulig adskilt fra annen trafikk. 
I 1977 var det målsatt i Norsk vegplan II at alle tettsteder med over 5000 innbyggere skulle få 
utbygd sammenhengende sykkelveinett i innen 1985. To av tre tettsteder med over 5000 
innbyggere har utviklet en plan for sammenhengende sykkelveinett. Noen større byer har hatt 
slike planer i flere tiår. Ingen tettsteder eller byer har ennå realisert sine planer. 

Med dagens bevilgningsnivå er det lang vei frem til sammenhengende sykkelveinett i de norske 
byene. I plangrunnlaget for Nasjonal transportplan 2018‐2029 ble det beregnet at 
investeringsbehovet bare i de ni største byområdene var 60 milliarder kroner. Flere steder i landet 
vårt er det ikke mulig eller lovlig å sykle på grunn av tunneler, forbud og manglende tilbud. Og 
problemet er flere steder økende. 

Mens antallet drepte og hardt skadde er nedadgående i veitrafikken generelt, har antall drepte 
syklister ligget noenlunde stabilt i en årrekke og antall hardt skadde har hatt en viss økning. For 
mange syklister blir drept og hardt skadd på norske veier som følge av uklart regelverk, mangel på 
sykkelanlegg, uheldig utforming av veianleggene og uhensiktsmessig adferd blant trafikantene. 
Det er mange som føler seg utrygge når de sykler. Dette er en viktig årsak til at mange velger 
andre transportmidler. 
 
Sykkel for alle 

SLF mener at det skal tilrettelegges slik at det er trafikksikkert og effektivt, og oppleves trygt og 
attraktivt for alle å sykle i norske byer, tettsteder og nærmiljøer. 

Så langt det er hensiktsmessig bør det etableres sykkelveier frikoblet fra annen vei. Sykkelveinettet 
må være tilpasset ulike typer syklister og sykler. Sentrale funksjoner og tjenester i nærmiljøet må 
kunne nås på en trygg og effektiv måte med sykkel. 

Tilrettelegging 

x Det skal være et sammenhengende sykkelveinett i alle byer og tettsteder hvor syklende i 
størst mulig grad skilles fra annen trafikk. 
 

x Kommuner og skoler bør begrense bilbruk i nærområder rundt skoler og barnehager, og 
det må tilrettelegges for trygg adkomst og tilstrekkelig sykkelparkering. 
 

x Det skal tilrettelegges for lett tilgjengelig, trygg og tilstrekkelig sykkelparkering ved alle 
knutepunkter, bo‐ og næringsbygg, arbeidsplasser, butikker, idretts‐ og kulturanlegg, 
offentlige servicefunksjoner og i byutviklingsprosjekter. 
 

x Det skal være mulig å sykle mellom alle tettsteder i landet på en godt skiltet, trygg, 
trafikksikker og effektiv måte. 



 
x Det skal tilrettelegges for at Norge skal være et attraktivt land for tur‐ og fritidssykling. 

 
x Det skal på en enkel og rimelig måte være mulig å transportere sykkel med 

kollektivtransport. 
 

x Det skal være sykkelekspressveier i alle relevante korridorer inn til de større byene. 

Økonomi 

x Alle byvekstavtaler skal konkretisere mål og midler til sykkel. 
 

x Skatte‐ og avgiftspolitikken skal innrettes slik at det fremmer økt sykkelbruk. 
 

x Jobbe for å fjerne fordelsbeskatning på privat bruk av bedriftseide elsykler. 

Lover og regler 

x Lover og regler må utformes på en måte som skaper økt trafikksikkerhet, gir økt 
trygghetsfølelse, bedre fremkommelighet og økt sykkelbruk. 
 

x Parkeringsnormer bør endres slik at sykkelparkering økes. 
 

x Standarden for sykkelvei bør være tilstrekkelig bred for å skape trygghet og tillate 
forbisykling 

Utdanning 

x Sykkelopplæringen bør bli obligatorisk i grunnskolen 
 

x Behovet for sykkelrelatert kompetanse skal ivaretas av tilbudet i høyere utdanning. 
 

x Syklisters rettigheter skal ivaretas i førerkortopplæringen. 

Livsløpet med sykkel 

x Foreldre bør lære sine barn å mestre sykling i tidlig alder, og stimulere til bruk av sykkel. 
 

x Offentlige og private bør støtte aktører som driver sykkelopplæring til ulike grupper. 
 

x Skoleelever bør gå eller sykle til skolen. 
 

x Alle arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner skal legge til rette og oppfordre til at 
arbeidstakere og studenter velger sykkel. 
 

x Sykling skal være en attraktiv transportform for eldre. 
 

x Syklister skal ta ansvar, og vise hensyn til sine omgivelser der de ferdes. 



TRE SAMFUNNSTRENDER SOM GIR FØRINGER FOR FORENINGENS STRATEGISKE FOKUS 
 
De stadig raskere endringene i omgivelsene, i mulighetsvinduer og utfordringer, og økt 
kompleksitet i mange beslutninger innebærer at strategiske avklaringer og vurderinger må tas 
fortløpende, og i mindre grad gjennom langsiktige aktivitetsplaner. Strategiarbeidet blir en 
kontinuerlig prosess hvor konkrete tiltak, beslutninger og aktiviteter i større grad gjennomføres 
fortløpende i perioden basert på tilgjengelig informasjon og innsikt. Samtidig er det noen sentrale 
samfunnstrender som vil gi føringer for foreningens strategiske fokus i perioden:  
 
Mobilitetsskiftet 
De globale megatrender som digitalisering, ny teknologi, sosiale trender, urbanisering og 
klimaendringer vil påvirke fremtidens person- og varetransport. Befolkningen øker, byer fortettes 
og effektiv, bærekraftig mobilitet er en forutsetning for velferd, vekst og utvikling. Digitalisering og 
ny teknologi er sentral i all transport og har allerede ført til banebrytende endringer både i person- 
og godstransport. Mobilitet er langt på vei blitt en fleksibel tjeneste hvor det tradisjonelle skillet 
mellom ulike transportformer hviskes ut og i større grad inngår i en transportmiks tilpasset den 
enkeltes behov i den enkelte situasjon. Syklistenes Landsforening skal fremme sykkelen og aktive 
mobilitetsformer i overgangen til en mer digitalisert, teknologibasert reisehverdag – i samspill med 
andre transportmidler. 
 
Bærekraft, klima- og folkehelseeffekt 
Myndighetene er forpliktet til å arbeide for å oppfylle Paris-avtalen, nullvekstmål og 
folkehelsemål. FNs bærekraftsmål skal vektlegges i fremtidig politikk og planer på alle tre nivåer i 
offentlig sektor, og virksomheter i privat sektor er fra og med 2021 forpliktet til å rapportere på 
bærekraft gjennom ESG-rapporteringen (Environmental, Social and Governance). 
 
De langsiktige folkehelseeffekter vektlegges i liten grad i kalkyler og prognoser som danner 
beslutningsgrunnlag for morgendagens transportsystemer. Heller ikke nullvisjonen og det 
nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet tar hensyn til de helsemessige gevinstene ved aktiv transport i 
tilstrekkelig grad.  
 
Syklistenes Landsforening skal arbeide for at tiltak og investeringer innen aktiv, bærekraftig 
mobilitet skal inngå i planer og politikk som skal svare ut på flere av FNs bærekraftsmål og som del 
av fremtidig ESG-rapportering, og for at et langsiktig klima- og folkehelseregnskap blir en 
tydeligere og viktigere del av beslutningsgrunnlaget i fremtidige samferdselsinvesteringer.  
 

Reisevaner i det post-pandemiske samfunn 
Under koronapandemien ble befolkningens reisevaner betydelig endret. Selv om det er knyttet 
stor usikkerhet til de varige endringer i reisevaner som følge av pandemien vil økt bruk av 
hjemmekontor, fjernarbeid og netthandel kunne endre adferd og etterspørsel etter både person- 
og varetransport. Det er også forventet at antall kollektivreisende i lang tid vil være lavere enn før 
pandemien brøt ut. Mange steder har det vært en vekst i antall syklende og brukere av annen 
mikromobilitet - også flere steder i Norge – til tross for at det har vært få målrettede, midlertidige 
tiltak for denne trafikantgruppen. Syklistenes Landsforening skal arbeide for at flest mulig av de 
som har begynt å sykle under pandemien fortsetter med dette også etter at pandemien er over.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAK 7 75-ÅRS JUBILEUM 
 



SLF 75 år i 2022 – forslag til markeringer av jubileet vårt 

SLF ble grunnlagt 16. juni 1947 og fyller følgelig 75 år neste år. Hovedstyret ønsker at jubileet skal 
markeres ved å vise at SLF er en forening med livskraft og blikket vendt mot fremtiden, samtidig som 
det er naturlig å feire foreningens anselige alder. 

Med dette som utgangspunkt har en egen jubileumskomité jobbet med ideer til markeringer, 
aksjoner, innslag og andre momenter og bedt om innspill fra lokallagene.  

Komiteen ledes av Jan Henrik Lund, SLF Nedre Glomma og tidligere leder av hovedstyret. Øvrige 
medlemmer: Eva Saanum, SLF Mandal, Marie Rushfeldt, SLF Alta, Geir Egilsson, SLF Hamar og 
hovedstyret, og Roar Løkken fra sekretariatet. (Siden Roar nå har sluttet, vil han bli erstattet av ny 
kommunikasjonsmedarbeider når vedkommende er på plass.)  

Komiteen har lagt følgende rammer for det som er tenkt som en solid og verdig 75-årsmarkring: 

x Jubileet markeres i juni (3. juni er verdens sykkeldag og 16. juni er SLFs stiftelsesdato).  
x Det bør også være en jubileumsmarkering under Den nasjonale sykkelkonferansen i Hamar 

12.–13. september. 
x Det bør arrangeres lokale aksjoner/markeringer i alle lokale lag (sykkelparader/-utflukter, 

lokale jubileumsfester m.m.) over hele landet. 

Ut fra dette ønsker komiteen at landsmøtedelegatene jobber fram forslag til konkret innhold og 
konkrete aktiviteter – med utgangspunkt i tre oppgaver: 

x Feire jubileet: Ta utgangspunkt i Den nasjonale sykkelkonferansen neste år samt tanken om 
lokale markeringer og foreslå inntil tre jubileumsaktiviteter knyttet til konferansen og/eller i 
regi av lokallag. 

x Invitere til gavedryss: Jubileumskomiteen ønsker å invitere kommuner, fylkeskommuner og 
Statens vegvesen til å gi en jubileumsgave til SLF i form av nye sykkelveier. Hvilke poenger 
(inntil fem) i en slik invitasjon er viktige å ha med for å tenne gnisten blant veieiere og få dem 
til å rulle ut sykkelveier i 2022? 

x Framtid og rekruttering: Foreslå en konkret kampanje for medlemsrekruttering, inkludert et 
mål for medlemsvekst i jubileumsåret. Jubileumskomiteen ønsker at kampanjen kobles til 
lokale aksjoner/markeringer i lokallagene. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAK 8 LOKALLAGSTILSKUDD OG  
        STYRETS GODTGJØRELSE 

 



BESTEMMELSER FOR LOKALLAGSTILSKUDD 
SYKLISTENES LANDSFORENING (SLF) 
Dette dokument beskriver regler for søknader, utbetaling, rapportering på tilskudd og 
økonomiske retningslinjer som lokallagene må følge. Bestemmelsene er utviklet etter vedtak 
landsmøte 2019 og oppdatert i mars 2021 med innspill fra arbeidsgruppen som ble nedsatt av 
Sentralstyret (se sak 44/20). Tilskuddsordningene finansieres av medlemskontingenter.  
 
Sist oppdatert: 08.03.21. 

1. Budsjettramme tilskudd til lokallag 
Årlig tilskudd til lokallag består av to deler, 1. grunnstøtte (fast beløp) og 2. tilskudd basert på 
medlemstall 31.12. foregående år (variabelt beløp). Grunnstøtte som ikke blir tildelt, omgjøres til 
aktivitetsmidler. Totalsummen kan overstige foregående år, men ikke uforholdsmessig mye. Når 
medlemstallet øker, vil også budsjettrammen øke.  

2. Retningslinjer for bruk av tilskudd 
De økonomiske retningslinjene for lokallag skal følges. Lokallagsmidlene skal brukes i henhold 
til SLFs overordnede formål. 

3. Grunnstøtte 
Grunnstøtten skal benyttes til å dekke drifts- og aktivitetsrelaterte kostnader for lokallaget.  
Tilskuddet gis til aktive lokallag og utbetales automatisk når laget har innlevert årsregnskap,  
årsmelding og årsmøtereferat i tråd med vedtektene eller med skriftlig forespørsel. Lokallag som 
ikke ønsker grunnstøtte kan melde inn dette.  
 
Tilskudd:  Kr 7.000 som fast tilskudd, + kr 10 per betalende medlem i lokallagets 

virksomhetsområde. 
Grunnlag:   Tall pr. 31.12 foregående år. 
Søknadsfrist:   31. mai. 
Utbetalingsfrist:  14 dager etter mottatt forespørsel om utbetaling. 

4. Nye lokallag 
Etableringsstøtten skal dekke grunnleggende oppstartskostnader for nye lokallag. Sekretariatet 
skal opplyse lokallaget om etableringsstøtten, men lokallaget må selv henvende seg skriftlig til 
sekretariatet for å få støtten utbetalt. 
 



Tilskudd:   kr 5.000 første år og kr 2.000 andre år. 
Søknadsfrist:   Innen 24 måneder fra etablering  
Utbetalingsfrist:  14 dager etter mottatt forespørsel om utbetaling 

5. Medlemsvekst 
Dette tilskuddet er en incentivordning for å bidra til medlemsvekst. Tilskuddet gis til aktive 
lokallag og utbetales automatisk når laget har innlevert årsregnskap, årsmelding og 
årsmøtereferat i tråd med vedtektene eller med skriftlig forespørsel. 
 
Tilskudd:   kr 100 per nye betalende medlemskap i lokallagets virksomhetsområde 

første året vedkommende er medlem. 
Grunnlag:   Tall fra første og andre halvår. 
Utbetalingsfrist:  15. august og 15. februar 

 

6. Aktivitetsmidler 
Aktivitetsmidler kan benyttes til å dekke drifts- og aktivitetsrelaterte kostnader for lokallaget.   
SLFs søknadsmal benyttes.  
 
Tilskudd:  Vurdering etter søknad. 
Grunnlag:  Det gjeldende års tilgjengelige midler  
Søknadsfrist:  Søknader behandles fortløpende så lenge det er midler i budsjettposten.  
Utbetalingsfrist:  Senest 14 dager etter mottatt søknad. Ta kontakt med sentralt sekretariat 

dersom det er behov for rask utbetaling.  

7. Økonomiske retningslinjer 
Styret i lokallaget har løpende ansvar for lokallagets økonomi, og skal sikre at lokallaget har en 
forsvarlig økonomistyring i tråd med vedtak på årsmøtet. Det anbefales at orientering om 
økonomisk status er et fast punkt på sakslisten i styremøtene. Det anbefales også at styreleder i 
samråd med evt. kasserer har det løpende ansvaret mellom styremøtene. Lokallaget kan ikke 
låne ut penger til tillitsvalgte, medlemmer eller andre, men utstyr kan etter avtale lånes ut.  
 
Transaksjoner: 
Alle transaksjoner skal dokumenteres med bilag, enten digitalt eller i papirform. Foto av 
originalbilag/kvittering er tilstrekkelig. Alle typer regnskapsbilag skal løpende 
leveres til leder/kasserer.  
 
Bankkonto: 
For å motta grunnstøtte fra SLF eller offentlige etater, må lokallaget ha en bankkonto i 
foreningens navn. Lokallaget må være registrert i enhetsregisteret og ha et 
organisasjonsnummer. SLF kan bistå i dette arbeidet. Alle konti som opprettes, skal være 



foreningskonti tilknyttet organisasjonsnummer. Minst to av styrets medlemmer skal ha innsyn i 
bevegelser på lokallagets bankkonto for eksempel med brukertilgang til bankkonto eller ved 
gjennomgang av økonomi i et møte der kontoutskrift deles. 
 
Godtgjørelse for frivillig arbeid: 
Utbetaling av eventuell godtgjørelse, reiseregninger etc. skjer i henhold til gjeldende regelverk.  
Arbeidet til tillitsvalgte i lokallagene baseres på frivillig, ulønnet innsats, men faktiske utgifter 
dekkes. Dette omfatter nødvendige utgifter som knytter seg direkte til utførelse av tillitsvervet. 
Utstyr innkjøpt til aktiviteter eller styrearbeid, tilhører laget. Telefon, pc og annet ordinært 
datautstyr anses som «vanlig i hjemmet», og innkjøp av slikt utstyr dekkes derfor ikke for 
tillitsvalgte.  
 
Hvis det er mistanke om økonomisk mislighold i lokallaget skal det søkes bistand fra sentralt 
sekretariat. Dersom mistanken omfatter et mulig kriminelt forhold skal politiet varsles. 
 
 
For mer informasjon vises det til vedtektene og varslingsrutiner i organisasjonen.  
 
 
Vedtatt av hovedstyret Syklistenes Landsforening 24.03.2021.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAK 9 VALG 



Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre 
 

Valgkomiteens forslag til nytt hovedstyre i Syklistenes Landsforening 2021-2023 

Styreleder: Baard Amundsen (gjenvalg) 
Nestleder: Anne Haabeth Rygg (gjenvalg) 
 
Styremedlem: Randi Kiil (gjenvalg) 
Styremedlem: Geir Egilsson (gjenvalg) 
Styremedlem: Eva Preede (gjenvalg) 
Styremedlem: Gjermund Abrahamsen Wik (har vært varamedlem siste 2 år) 
 
Varamedlem: Marthe Hammer (ny) 
Varamedlem: Pia Bodahl (ny) 
 
Forslag til valgkomite: 
Jan Henrik Lund (leder), Richard Sanders og Reidar Thorstensen (ny) 

 

Litt om hva valgkomiteen har lagt vekt på 

Det er ikke nok å ha sykkelvennlige meninger, være engasjert og flink, man må 
også ha en kompetanse og erfaring som er viktig i et styre som landsstyret i SLF. 
Mest mulig styreerfaring og/eller ledelseserfaring er et stort pluss. Også politisk 
erfaring/kompetanse vil være svært nyttig i styret. Likedan arbeidserfaring fra 
samferdsel eller byutvikling. Erfaring fra frivillige organisasjoner er også et stort 
pluss (enten arbeid eller verv). Likedan kompetanse innen økonomi, juss eller 
kommunikasjon. I dette forslaget er det en ok kjønnsbalanse. En viss geografisk 
spredning har også betydning, alle styremedlemmer bør for eksempel ikke komme 
fra samme by. Dette forslaget innebærer tillitsvalgte fra Oslo, Alta, Hamar, 
Sandefjord og Bergen. Hvis vi også inkluderer valgkomiteen, er også Fredrikstad og 
Bergen representert. 

 

Litt om det foreslåtte styret 

Baard Amundsen 
Baard (57) har vært styreleder de siste to årene og nestleder de to foregående 
årene. Han ble da fungerende leder etter at Arild Hermstad måtte trekke seg som 
styreleder da han ble nasjonal talsperson for MDG. Baard har vært 
kommunikasjonssjef i Advokatforeningen siden 2011, der han blant annet leder 
kommunikasjonsteamet, jobber med utvikling av medlemsservice og med politisk 



påvirkning. Har juridisk embetseksamen og har en god del styreerfaring, blant 
annet som styreleder i Kreativt Forum, interesseorganisasjonen for kreative 
kommunikasjonsfag, og som styreleder i designbyrået Form til fjells. Har vært 
hverdagssyklist (og til dels treningssyklist) i alle år. 
ba@advokatforeningen.no 
Tlf. 922 46 300 

Anne Haabeth Rygg 
Anne (48) har høy kompetanse både innen samferdsel, politiske prosesser, politisk 
påvirkning og ledelse. Hun er gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre og er dermed 
heltidspolitiker. Hun har også tidligere sittet i Oslo bystyre i flere perioder. Sykkel 
ble et prioritert område i Forbrukerrådet da hun var avdelingsdirektør i 
Forbukerrrådet, og sykkel ble et prioritert område også da hun senere ble 
avdelingsdirektør i NAF. Anne har hatt stilling som politisk rådgiver både for 
regjeringen og byrådet i Oslo. Er ivrig helårssyklist - og helårsseiler. 
arygg@oslobystyre.no 
Tlf. 934 59 650 

Randi Kiil 
Randi (62) har vært styremedlem i SLF siden 2017 og kommunikasjonssjef i 
Nasjonalforeningen for folkehelsen siden 2020. Nasjonalforeningen for folkehelse er 
en medlemsorganisasjon på samme måte som SLF. Randi bruker sykkel til aktiv 
transport, er statsviter av utdanning og sitter også i styret i Folkeuniversitetet, 
Studieforbundet Livslang læring og i Nordre Aker SV 
raki@nasjonalforeningen.no 
Tlf. 957 26 456  
 
Geir Egilsson 
Geir (51) har vært med i hovedstyret siden 2017 og har i enda flere år vært leder i 
SLF Hamar. Jobber som sivilarkitekt og byplanlegger i Asplan Viak. Var før det 
byplanlegger i Hamar kommune. Han kjenner gatenettet i Hamar, Ålesund, Bergen 
og Oslo. Geir er med i jubileumskomiteen for å planlegge 75-årsjubileet til 
Syklistenes Landsforening og er med i planleggingskomiteen for Den nasjonale 
sykkelkonferansen som skal være på Hamar i 2022.  
geir@jessnes.no 
Tlf. 901 88 607  

Eva Preede 
Eva (65) har i mange år jobbet som sjefarkitekt i Statens vegvesen, men er nå 
prosjektleder for kommuneplanens arealdel i Skien kommune. Hun er særlig 
opptatt av sammenhengen mellom areal og transport, miljøvennlig transport og 
bærekraftige byer og har jobbet mye med bypakker, byutredninger og bystrategier. 
Eva er selv en ihuga helårssyklist og har vært det i mange år. Er utdannet 
landskapsarkitekt med tilleggsutdanning i sosiologi, urbanisme og 

mailto:ba@advokatforeningen.no
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kollektivtransport.  
preedeeva@gmail.com  
Tlf. 482 55 929 

Gjermund Abrahamsen Wik 
Gjermund (46) er leder for lokalavdelingen Syklistforeningen i Alta, men er mest 
kjent som en nyskapende folkehelsekoordinator og koordinator for prosjektet 
Sykkelbyen Alta. Flere store og små kommuner har latt seg inspirere av Gjermund 
og for eksempel Alta kommunes satsinger på snarveier og på vintersykling-
kampanjer. 
gjermund.abrahamsen.wik@alta.kommune.no 
Tlf. 916 03 856 

Marthe Hammer 
Marthe (42) er heltidspolitiker i Vestland fylkeskommune for SV. Hun er 
gruppeleder, medlem av fylkesutvalget og har både i denne perioden og i forrige 
periode vært nestleder i utvalg for samferdsel og mobilitet. Marthe har siden 2014 
sittet i styret for SLF i Bergen. Marthe har løftet sykkelsaken i en rekke mediesaker 
og går ikke av veien for å kalle seg sykkelfeminist. Når hun ikke er frikjøpt som 
politiker, jobber hun som fagleder innen forskning og innovasjon på Haukeland 
sykehus. Marthe er utdannet samfunnsøkonom. 
marthe.hammer@vlfk.no 
Tlf. 976 72 203  

Pia Bodahl 
Pia (51) er mangeårig kommunikasjonsleder i Futurebuilt, et felleskommunalt 
program for å skape klimamessige forbildeprosjekter innen blant annet arkitektur 
og transport- og sykkelanlegg. Hun har vært styreleder i Syklistforeningen Oslo og 
har i flere år vært med i valgkomiteen både for landsstyret og SLF Oslo. 
pia@futurebuilt.no 
Tlf. 988 52 540 
 

Valgkomiteen har bestått av Torstein Bremset, Richard Sanders og Jan Henrik 
Lund. 
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