Årsmelding 2017
SLF Bergen og omegn
Styrets beretning for perioden 17. oktober 2016 - 25. oktober 2017
Forrige årsmøte ble avholdt 17. oktober 2016 i Bergen Turlag i Marken.
Styret har bestått av:
Leder: Bjørn Mowinckel-Nilsen
Styremedlemmer: Arild Jensen, Bård Aase, Kyrre Sørensen, Peter Andersen, Anja Otterstrøm.
Varamedlemmer: Marthe Hammer, Alf Helge Greaker (trådde ut i September)
Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden.
Representasjon SLF Sentralt /Sykkelkonferanse/Arbeidsseminar
Landsmøte for SLF: Arild
Cyclehack: Peter, Kyrre,
Sykle til jobben aksjonen: SLF var representert på flere møter og arrangement i forbindelse med sykle til
jobben aksjonen.
Beintøft sykle til skolekampanje, 4.august: Kyrre
Lokallagsseminar SLF gardermoen i februar: Kyrre
SykkelVm:
Det ble stand under over halvparten av dagene under SykkelVM 2017 i Bergen.
Vi fikk telt fra Sentralt, og stod og delte ut materiell og var synlige. Mange prøvde transportsykkelen.
Arild, Bjørn og Kyrre.
Mange nye medlemmer i “På sykkel i Bergen” under SykkelVM
Stor interesse for sykkel i perioden, mindre sykkelhat
Gang- og sykkelgruppen i Bergensprogrammet
SLF har møtt representanter fra Statens Vegvesen, Fylkeskommunen og Bergen kommune 21 mars 2017
etter initiativ fra SLF. Arild, Peter, Marthe og Kyrre
Andre arrangement:
● 28.oktober: Åpning sykkelparkering UIB
● 5.desember: Sykkelbyen Bergen - workshop
● 6.desember: Sykkelvm promo foredrag
● 25.januar: Infomøte Storavatnet terminal
● 02.Februar: lokallagsseminar SLF
● 10.Februar: Vintersykkeldagen
● 19.april: Utdeling sykletiljobben

●
●
●
●

22.april: Sykkeldag festplassen
9.juni: Fagdag sykkelkonferanse
21.september: Bike in Kino (ble innendørs)
juni naturlig onsdag, Biblioteket, møte av Naturvernforbundet

Turer:
Vi har i perioden arrangert to sykkelturer:
● 17. juni 2017: Sykkeltur Ytrebygda rundt (med Is for 70årsjubileum SLF)
● 8. oktober: Sykkeltur Upsete til Voss
Infrastruktur:
Styret har levert høringsuttalelser på flere reguleringsplaner og byggesaker.
Vi har ikke hatt kapasitet eller kunnskap til å svare på flere av de store, der kan vi be de nasjonalt hjelpe
til. Det har også kommet bysykler til byen igjen.
Profilering:
Vi har vært med på arrangement med Sykkel-VM 2017
Vi har også brukt den røde transportsykkelen mye, noe som gjør at folk ser at det finnes alternative
former for transport.
Vi holder på med utdeling av sykkellys som en del av SLFs Synlig syklist-høstkampanje, med støtte fra
Hordaland Fylkeskommune. Har vært en stor suksess, bør bestilles flere og gjentas.
Media:
Sentralt har vært intervjuet i BA i forbindelse med sykkelturisme og sykling i t unneler.
Vi har generelt blitt kontaktet av BT/BA/NRK Hordaland i forbindelse med sykkelsaker i media.
Bjørn var i Januar live på brukerundersøkelse hvor vi var en dårlig sykkelby
Webside / Facebookside / Twitter
SLF Bergen er aktive på sosiale medier, både Facebook og Twitter, og er blant de lokallagene i SLF som er
mest aktive. http://www.syklistene.no/lokallag/Bergen blir oppdatert ifm. arrangementer og annen
informasjon. Den offisielle Facebook-sida har i skrivende stund 902 følgere. I tillegg er det en egen
gruppe på Facebook: “På sykkel i Bergen” hvor SLF deltar aktivt. Gruppen har  4105 medlemmer per
17.10.17. I 2016 var det 3377, så dette er en stor oppgang.
Vi er også aktive på Twitter med nesten 476 følgere, og kontoen brukes til kontakt med politikere,
vegmyndigheter og andre.
Medlemmer:
590 medlemmer den 31.august (før Sykkelvm) 9728 medlemmer nasjonalt
Økonomi:
Se egen sak for om økonomi, regnskap og balanse.
Det er besluttet fast beløp på 10 000,- til hver lokallag hver år, mer må vi søke om.
Bergen, oktober 2017

Styret

