Årsmøte i SLF Trondheim
Trondheim, 1. mars 2018

Årsmøte for Syklistenes Landsforening i Trondheim
Sted: Kafe Ladejarlen, Innherredsveien 50 - 52
Tid: Onsdag 7. mars 2018 klokken 18:00
På årsmøtet vil følgende saker behandles:

1.
2.
3.
4.

Styrets beretning 2016 og 2017
Regnskap 2016 og 2017
Arbeidsprogram 2018
Valg av styre, leder, revisor og valgkomité

Frist for å sende inn saker til årsmøtet var 27. februar 2018. Ingen saker ble meldt inn.
Sakspapirer vil bli tilgjengelig i et begrenset antall på årsmøtet.
Lyst til å bli med i styret, eller vil foreslå en god kandidat? Send forslag til valgkomite
Øyvin Sæther.
Styret i Syklistenes Landsforening i Trondheim
Umiddelbart før selve årsmøtet blir det en faglig presentasjon fra Aslak Heggland,
Trondheim kommune, om prøveprosjektet i Olav Tryggvassons gate. Det formelle årsmøtet
starter ca. klokka 19.
P.S. Er du på Facebook? Si gjerne fra at du kommer på
https://www.facebook.com/events/1530317680420408/

Styrets beretning 2016-2017
Denne beretningen dekker perioden fra årsmøte 11. mai 2016 til årsmøte 7. mars 2018.
Styret har gjort følgende i perioden:

•

•

•

•

Politisk lobbyarbeid
o Holdt kontakt med sentrale politikere i eller fra Trondheim/Trøndelag
o Samarbeidet med Miljøpakken om en rekke tiltak for å fremme sykling
 Sykkelsjekk vår & høst, Vintersykling, Sykkelvennlig arbeidsplass
o Vedlikeholdt kontakt med forskningsmiljøer på bl.a. TØI, NTNU og SINTEF
Sykkelanlegg
o Bidratt med en rekke innspill om sykkelprosjekter i Trondheim, med mål om
sammenhengende sykkelnett av høy kvalitet og tilstrekkelig tetthet
 Har særlig jobbet med Prøveprosjektet i Innherredsveien,
Gatebruksplan for Midtbyen og Bysykkelordningen fra 2018
o Holdt god kontakt med sentrale byråkrater i Trondheim/Trøndelag
 Miljøpakkens Reiserådgiver og infogruppe om aksjoner
 Juryen i "Sykkelvennlig arbeidsplass"
o Jobbet for attraktiv sykkelparkering
 Innspill om sykkelparkering i en lang rekke byggesaker
o Skrevet høringsuttalelser i saker som angår viktige sykkelinteresser
o Deltatt på møtene i Sykkelgruppa, med særlige bidrag i.f.m.:
 Prioritering av sykkelprosjekter i Miljøpakken
 Diskusjon av løsningsvalg
 Innspill til punktutbedringer
Drift og vedlikehold av sykkelanlegg:
o Jobbet for bedre systematikk i drift og vedlikehold
 En rekke henvendelser til Trondheim bydrift og Statens vegvesen for å
sikre systematisk bedre drift og vedlikehold
 Særlig fokus på vinterdrift og barvegstandard / salting
Informasjonsarbeid:
o Markert Syklistene Trondheim i.f.m. aksjoner o.a.:
 23. april 2016: Sykkelsjekk på Bakklandet ("Vårpuss")
 4. juni 2016: Sykkelens dag - Transportsykkelrittet (Nytt 2016)
 17. sept. 2016: Sykkelsjekk Bakklandstorget i.f.m. Mobilitetsuka
 27. okt-10. november 2016: 3x"Synlig syklist" på Ytre Kongsgård
 17. november 2016: "Synlig syklist" på TMV-odden
 10. februar 2017: Vintersyklingsaksjon (TMV-odden)
 22. april 2017: Stand på Trondheim Sykkelfilm Festival
 22. april 2017: Sykkelsjekk på Bakklandet ("Vårpuss")
 17. juni 2017: Sykkelens dag - Transportsykkelrittet
 16. sept. 2016: Sykkelsjekk Bakklandstorget i.f.m. Mobilitetsuka
 2. november 2017: "Synlig syklist" ved Ytre Kongsgård
 9. november 2017: "Synlig syklist" Innherredsveien
 17. november 2017: "Synlig syklist" på TMV-odden
o Oppretthold synlighet i sosiale media
 Facebook: Syklistene Trondheim og På sykkel i Trondheim
 Twitter SLF Trondheim @SLF_TRD
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•

•
•

o Avisartikler, debattinnlegg, intervjuer i tradisjonelle media, blant annet:
 Mai 2016: Kronikk i Trondheim 2030
 16. juni 2016: "Sykling er sunt, året rundt" (innlegg Dagsavisa)
 24. aug. 2016: "Fint å sykle eller gå til Nidarøhallen" (innlegg Adressa)
 13. okt. 2016: "Sykkelveiene i Trondheim går i oppløsning" (Adressa)
 27. okt. 2106: "Skjerpings, alle dere som sykler uten lys!" (Adressa)
 12. des 2016: "Ingen satsing på sykkelveiene" (innlegg Adressa)
 1. mars 2017: Adressas debattmøte på Byscenen om superbuss,
sykkelpolitikk, bomringen og fremtidens løsninger (Richard)
 7. juli 2017: "Vent med Være" (debattinnlegg Adressa)
 31. okt. 2017: Debattmøte Biblioteket i Trondheim (Per Bjarne)
Seminarer, foredrag, konferanser, kurs
o 9. juni 2016: Presentasjon på Trondheim Rotary (Richard)
o 7. sept. 2016: Innlegg på Vedlikeholdskonferanse Hell hotell (Richard)
o 23.-24. mai 2016: Richard deltok på Nasjonal Sykkelkonferanse i Tromsø
o 4. feb. 2017: Per Bjarne deltok på SLFs organisasjonsseminar på Gardermoen.
o 14. okt. 2017: Per Bjarne og Astrid deltok på SLFs Landsmøte på Hamar
o 1. feb. 2018: Richard holdt innlegg på konferanse for trafikklærere og sensorer
Oppdrag:
o Sykkeltelling høst og vår på 4-5 skoler på oppdrag fra Reiserådgiveren
Medlemmer og organisasjon:
o "Meet-ups" (Nytt 2017, arrangert av Johannes Mauritzen)
 24. mai 2017: Rolig sykkeltur og treff på Trondheim Mikrobryggeri
 17. august 2017: Befaring av Innherredsveien og treff på Ladejarlen
 22. november 2017: "Sykkel og grønn politikk" treff på Habitat
o Jobbet for å øke antall medlemmer i Trondheim:
 Vervet nye medlemmer på aksjoner
 114 nye betalende medlemmer i løpet av perioden
 Status: 505 betalende medlemmer bosatt i Trondheim per feb. 2018
• Noe lavere medlemsantall (526 i april 2015, d.v.s. 4 % færre)
• I tillegg: 125 husstandsmedlemmer (stor økning) og 3 livsvarige
o Holdt kontakt med lokale medlemmer gjennom web og epost
 eposter til lokale medlemmer med informasjon om aksjoner o.l.
o Jobbet for at SLF sentralt tilbyr gode IKT-løsninger for lokalt arbeid
 Innspill om "mine sider" og epostlister for medlemmer
o Forbedret egen økonomi; økonomisk støtte fra:
 Aksjoner for Miljøpakkens reiserådgiver (5 aksjoner)
 Sør-Trøndelag fylkeskommune (trafikksikkerhetsmidler 2017 og 2018)

1. mars 2018 Styret i SLF Trondheim
Richard Liodden Sanders (leder), Nils Andreas Thommesen, Nina Ingstad, Per Bjarne Løvsletten,
Astrid Solberg Gundersen, Dagfinn Sjaastad Karlsen.
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Til irsmstet i Syklistenes Landsforening i Trondheim

Revisors beretning for 2016
Regnskap for SLF Trondheim for 2016 er revidert, og viser et &rsoverskudd pfl
egenkapital per 31. desember 2016 pil74 407,19 W.

Bilag og bankutskrifter er i overensstemmelse med regnskapet.
Trondheim 5. mars 2017
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26 192,53 kr og en

Arbeidsprogram 2018
FRAMLAGT PÅ ÅRSMØTET 7. MARS 2018
•
•

•
•

•

Politisk lobbyarbeid:
o Oppretthold gode forbindelser til forsknings- og undervisningsinstitusjoner,
politiske partier og interesseorganisasjoner for å fremme våre interesser
Sykkelanlegg:
o Bidra med innspill om sykkelprosjekter i Trondheim, med mål om
sammenhengende sykkelnett av høy kvalitet og tilstrekkelig tetthet
o Jobb for attraktiv sykkelparkering i.f.m. kollektivknutepunkter, handel og
arbeidsplasser
o Skriv høringsuttalelser på planer som angår viktige sykkelinteresser
o Delta på møtene i Sykkelgruppa
Drift og vedlikehold:
o Jobb for bedre systematikk i drift og vedlikehold for sykkel
o Følg særskilt opp bedre drift på vinterstid
Informasjonsarbeid:
o Marker SLF Trondheim, for eksempel på ”Sykkelens dag”
o Oppretthold synlighet i media (artikler, leserinnlegg, hjemmeside og sosiale
media)
Medlemmer og organisasjon:
o Øk antall medlemmer av SLF i Trondheim
o Oppretthold kontakt med lokale medlemmer

