Cykelfrämjandets kongress 13 april 2019 kl. 13.00 – 18.00
på Hotell Stinsen i Hallsberg
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Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fråga om kongressen är i laga ordning utlyst
Val av ordförande för kongressen
Val av sekreterare för kongressen
Val av två personer att jämte ordförande justera kongressprotokollet
Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året
Behandling av revisorernas berättelse för samma tid
Fastställande av resultat- och balansräkning för samma tid
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under samma tid
Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen
Behandling av Cykelfrämjandets verksamhetsinriktning och de ekonomiska
förutsättningarna för kommande period
Fastställande av årsavgifter
Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Val av ordförande i Cykelfrämjandets styrelse
Val av ledamöter i Cykelfrämjandets styrelse
Beslut om antal ledamöter i styrelsen
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning
Övriga frågor

Kongressen kan fatta bindande beslut endast i fråga som anmälts vid utsändandet av
kongresshandlingar.

Med vänliga hälsningar,
Cykelfrämjandet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
CYKELFRÄMJANDETS RIKSORGANISATION 2018
Cykeln är framtidens transportmedel. De flesta experter är överens om att den kan bidra till att lösa
många av framtidens utmaningar: folkhälsan, klimatförändringarna, ekonomin, infrastrukturen,
våra växande städer, den levande landsbygden, integrationen för att nämna några viktiga exempel.
Allt fler beslutsfattare inser att cyklingen är en del i alla de stora politiska frågorna. Samtidigt är det
allt för sällan ord går till handling.
“För hammaren ser alla problem ut som en spik.” Det skulle man humoristiskt kunna förebrå oss på
Cykelfrämjandet när vi ständigt lyfter fram cykeln som lösningen. Men hur man än vänder och
vrider på begreppen kommer vi till samma slutsats.
Under 2018 har vi oförtrutet engagerat oss för att bidra med att erbjuda lösningar för samhällets
olika utmaningar. Genom att främja cykling främjar vi rörelse, mångfald, hållbarhet, livskvalitet,
demokrati och bidrar på så sätt varje dag till att folk mår bättre, är gladare och att förutsättningarna
att välja cykelns ständigt förbättras. Tyvärr är friheten på cykel ingen självklarhet för alla. I
synnerhet bland barnen ser vi en alarmerande trend av minskat cyklande.
Vi vill att fler ska uppleva cykling som ett säkert, smidigt och ett attraktivt sätt att färdas på. Oavsett
om du använder cykeln för transport, turism, motion eller rekreation i naturen är vi här för dig. Vi
försvarar din rätt i trafikmiljön och genom allemansrätten din rätt till friluftsliv. Vi är inte nöjda
förrän fler väljer att cykla, allt oftare.
Ändå känner vi att det är viktigt att ibland få unna sig att fira segrar. Sedan förra kongressen har vi
sett en stor ökning av antalet cyklister på många håll i landet. En bidragande orsak till att personer
som tidigare inte cyklat nu blivit cyklister är elcykelpremien. Under 2018 bidrog elcykelpremien till
att drygt 90 000 elcyklar såldes. Fördelningen var jämn mellan landets olika delar med Halland och
Gotland i toppen. Könsfördelningen var jämn och medelåldern för den som utnyttjade
elcykelpremien var 53 år. Cykelfrämjandet var hjärnan bakom idén att införa elcykelpremien och
utan vårt arbete hade den aldrig blivit av. Efter valet avskaffade elcykelpremien, men vi blev inte
lottlösa. I Januariavtalets 73 punktslista kan man under punkt 36 läsa följande:
36.Barnvänliga och hållbara städer.
Stadsmiljöavtalen utvecklas och effektiviseras för att bland annat främja alternativ till bil i städerna.
Andelen som reser med cykel ska öka. Bilpooler ska stimuleras. Skatteregler ska underlätta för
cykelpendling
Denna formulering är en seger, och Cykelfrämjandet har lagt grunden för detta. Vi följer nu noggrant
hur frågan utvecklas och implementeras, allt för att göra det enklare och attraktivare för fler att
cykla, oftare.
Styrelsen för Cykelfrämjandet får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 och
för den tid under 2019 som styrelsens mandatperiod har omfattat.
All vår verksamhet skapar förutsättningar för att cykling ska vara något för alla. På så sätt bidrar vi
till ett bättre Sverige!

Kommunikation och opinionsbildning
Framkomliga och säkra cykelvägar och stigar i skogen är en förutsättning för vår verksamhet. Men
det är också vår hjärtefråga och när vi frågar våra medlemmar är möjligheten att påverka samhället
och politiker några av de viktigaste uppgifterna de ser hos Cykelfrämjandet. Vi arbetar städse för att
dagens och morgondagens cyklister ska uppleva cykling som säkert, smidigt och attraktivt.
De största bedrifterna som vi bidragit till under 2018 är att regeringen har lanserat en nationell
elcykelpremie och att European Cyclists’ Federation tillsammans med oss lanserat Bortom
Nollvisionen eller Moving Beyond Zero.
I föreningens stadgar står att ett av våra ändamål är att samverka med organ som verkar inom
trafikområdet. Dessutom ska Cykelfrämjandet sträva efter att påverka de som lagstiftar och
upprättar trafikförordningar så att cyklisters intressen tillvaratas samt verka för att trafikmiljön
utformas med hänsyn till cyklisterna vid transportnätets om- och/eller tillbyggnad. Detta arbete
bedrivs i Cykelfrämjandet genom kontakter med politiker, myndigheter och media. Det 8punktsprogram som arbetsgruppen om cykel- och trafikpolitik tog fram under 2017 har används i
olika sammanhang och styrelsen har gjort ett nytryck då den första upplagan tog slut.
8-punktsprogrammet lanserades 2017 under Svenska Cykelmässan och innehåller Cykelfrämjandets
ståndpunkter i arbetet med ökad cykling för fler men framför allt vilka konkreta åtgärder som
föreningen anser behöver förverkligas för att nå det målet.
I 8-punktsprogrammet ingår följande rubriker:
• Behandla cykel som ett eget trafikslag
• Möjliggör cykling för alla
• Bygg tryggt, framkomligt och sammanhängande
• Bygg inom cykelavstånd
• Möjliggör cykling året runt
• Bygg cykelparkeringar som håller måttet
• Underlätta cykelturism och fritidscykling
Både för att locka engagerade cyklister att bli medlemmar i Cykelfrämjandet och påverka politiker är
det viktigt att synas. Under 2018 har vi synts både i våra egna kanaler, i massmedia samt deltagit i
konferenser och personliga möten och seminarier där politiker är på plats. Vi har också genomfört
Kommunvelometern och delat ut ett uppsatsstipendium för bästa uppsats på temat cykel.
Samarbeten och arbetsgrupper
Cykelfrämjandet är en del av Svenskt Friluftsliv, ECF, NTF och Svensk Cykling. Vi är också en av
initiativtagarna till Svenska Cykelstäder. Dessa samarbeten innebär dels ekonomiskt stöd, dels ett
utvidgat nätverk.
I Svensk Cykling ingår Naturskyddsföreningen, Vätternrundan, Svenska Cyklistförbundet,
Cykelbranschen och Cykelfrämjandet. För Cykelfrämjandet som organisation har vårt arbete under
det gångna året kunnat få utväxling i och med ökad samordning, samverkan och samarbete. Att
Cykelfrämjandets ordförande under denna mandatperiod också har varit ordförande i Svensk
Cykling har stärkt Cykelfrämjandets möjlighet att vara tongivande och påverka inom alliansen.
Tillsamman med Svensk Cykling har vi publicerat flera debattartiklar, medverkat i tv och radio samt
vid flertalet tillfällen besökt Sveriges riksdag och samverkat med olika statsråd.
Cykelfrämjandet är också medlemmar i den europeiska paraplyorganisationen European Cyclists’
Federation, ECF. Där ingår knappt 90 olika cykelorganisationer och de har ett kansli med 25

anställda i Bryssel. Detta möjliggör för Cykelfrämjandet ett bygga ett stort nätverk och möjlighet att
utbyta erfarenheter och kunskap med de olika organisationerna.
Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren är vice president i ECF. Under våren 2018 har han
dessutom agerat som tillförordnad president för ECF:s styrelse.
Förutom dessa samarbeten har Cykelfrämjandet även varit representerade i:
•
•
•
•

Svenska Cykelstäder
Nationella Cykelrådet
Gruppen för Nationell Samverkan (GNS), expertgrupp för cykel och moped (inom
Trafikverket)
Programkommittén för nationella cykelkonferensen med SKL och Trafikverket

Tidningen Cykling
Cykelfrämjandets tidning har fortsatt att utvecklas inom den grafiska och innehållsmässiga form
som togs fram 2014 av redaktionsrådet. Henrik Rådmark har under 2018 varit chefredaktör.
Tidningen distribuerades till föreningens medlemmar fyra gånger 2018. Flera av de artiklar som
publiceras i tidningen publiceras även på Cykelfrämjandets hemsida.
Hemsidan
Förutom tidningen är hemsidan en mycket viktig kanal för vår förening att kommunicera med
medlemmar och allmänheten. Speciellt när vi vill attrahera nya medlemmar ur en yngre generation
är det viktigt att ha en modern och professionell digital presentation av föreningen. Webben är
dessutom en utmärkt kanal att erbjuda information för att få fler att cykla och engagera sig i
föreningens mål. Vår befintliga hemsida har dock några år på nacken vilket föranlett ett
utvecklingsarbete som pågått under 2018. Under våren 2019 väntas en ny hemsida lanseras utifrån
förnyade behov vad gäller form och funktionalitet.
Sociala medier
Sociala medier är en annan kanal som är viktig att använda aktivt för att attrahera en yngre
generation. Styrelsen har använt sig mer aktivt av sociala medier än tidigare år, till exempel på
föreningens egen Facebooksida och Twitterkonto, men även i olika diskussionsgrupper.

Infrastruktur och samhällsplanering
Cykel Plus Minus
Innovationstävlingen för vintercykling genomfördes för första gången under vintern 2017-2018. En
jury bestående av några av landets ledande vintercyklingsexperter utsåg vinnarna, som
presenterades på den nationella cykelkonferensen. Första upplagan av Cykel Plus Minus vanns av
Luleå kommun tillsammans med Luleå tekniska universitet. De har genomfört ett nydanande
pilotprojekt för att öka barns vintercykling. Juryn imponerades särskilt av hur de använt
empowerment, gamification och kontrakt för att skapa engagemang bland såväl barn som föräldrar
och lärare. Projektet blev utnämnt till Årets vintercyklingsinnovation.
Umeå kommun skickade in fyra bidrag, som tillsammans utgjordes av en app, nya
vintercyklingsplaneringsverktyg och informationsaktiviteter för att öka vintercyklingen. Att söka
nya samarbeten med bland annat studenter och företag framhöll juryn som innovativt. Kommunen
utnämndes därför till Årets vintercyklingskommun.

De bästa bidragen fick möjlighet att söka stöd från Vinnova för att vidareutveckla sina innovationer.
Tävlingen genomförs på nytt under vintern 2018-2019.
Södra cykelstambanan
Cykelfrämjandet tillsammans med en konstellation av andra samhällsbyggnadsaktörer arbetar i ett
FoI-projekt för framtidens cykelbroar. Dessa är TIP, NCC, Bjerking och RISE. Under 2018 beviljades
vi medel för en förstudie inför ett kommande flerårigt FoI-projekt som går ut på att utöka
konstellationen och formulera en projektplan. Det har gjorts och nya ansökningar har skickats in i
början av 2019.
Kommunvelometern
Cykelfrämjandets Kommunvelometer är en viktig årlig granskning och jämförelse av kommunernas
arbete med cykelfrågor. Med Cykelfrämjandets Kommunvelometer ger vi kommuner en chans att
mäta sitt cykelarbete, jämföra det med andra kommuner samt kommunicera sina satsningar med
media och medborgare. Undersökningen finansieras av en avgift från deltagande kommuner.
Kommunvelometern genomfördes för nionde året i rad 2018 med 53 deltagande kommuner. För
själva undersökningen stod Koucky & Partners AB.
Uppsala tog topplaceringen i Kommunvelometern 2018. De har under flera år arbetat systematiskt
för att förbättra sig och ett av deras mål för 2018 var just att bli bäst i Sverige. Linköping och Lund
delade andraplatsen och Malmö, Nacka och Umeå fick en delad tredjeplats. Resultaten av
Kommunvelometern presenterades på SKL:s nationella cykelkonferens i Östersund i maj 2018.
Under hösten 2018 har en process genomförts för att utveckla Kommunvelometern inför 10årsjubileumet. Nya kriterier har tagits fram för att ge en mer rättvis bedömning av hur bra
kommuner arbetar med att främja cykling.
Cyklistvelometern
En nationell nöjdhetsundersökning där alla cyklande i Sverige har möjlighet att tycka till om
cykelförutsättningarna där de bor. Cykelfrämjandet har gjort unik satsning för att samla kunskap om
hur cykelanpassade olika kommuner är och vad som kan förbättras – utifrån de cyklandes
perspektiv. Med 12 642 svarande cyklister år 2018 har ett betydande underlag skapats kring vad som
upplevs som möjligheter och hinder i cyklingen. Det har också gått att kora vilken kommun som har
de nöjdaste.
Sveriges cyklister har sagt sitt – Malmöborna är mest nöjda med sin hemkommun utifrån ett
cykelperspektiv. Därefter kommer Karlstad, Östersund och Umeå kommun. Malmö fick 4,2 på en
femgradig skala (där 5 är högsta betyg) över generell nöjdhet utifrån ett cyklistperspektiv och 85
procent av Malmös cyklister instämmer helt eller delvis med att Malmö är en bra cykelkommun.
Detta att jämföra med det nationella genomsnittet där endast 45 procent är helt eller delvis nöjda.
Anmärkningsvärt är att 28 procent av landets cyklister trampar på i samma utsträckning året om
och 2 procent uppger att de cyklar mer på vintern än under sommarhalvåret.
Det största hindret cyklisterna möter i sin vardag är enligt undersökningen dåliga cykelvägar och
mest irritation väcker cykelbanor som delas med gående. Bredare cykelbanor som tillåter cykling i
bredd är därför något som efterfrågas.
Svaren till Cyklistvelometern har inhämtats från en självrekryterad anonym webbenkät. Resultat på
kommunnivå presenteras enbart för de kommuner som har fått in ett tillräckligt många antal svar.
Antal svar som krävs är relaterat till kommunens storlek: minst 50 svar för de minsta kommunerna
och upp till minst 200 svar för de största.

Uppsatsstipendium
Cykelfrämjandets uppsatsstipendium har genomförts för tredje året för uppsatser, nu för uppsatser
examinerade under 2017. Åtta uppsatser nominerades detta år, vilket kan jämföras med tretton
stycken skrivna under 2016 och 8 stycken 2015. Linda Kummel (sekreterare) har varit
sammankallande i juryn som bestått av cykelexperter och forskare. Juryn har i sin bedömning sett
till originalitet, relevans, kvalitet och kunskapsbidrag. Anna Enström och Thed Kerrén vann med sin
kandidatuppsats om ytbehov för omkörning på cykelbana.
HEAT - Participatory urban planning for healthier urban communities
I april 2018 påbörjades EU-projektet HEAT, där Cykelfrämjandet ingår tillsammans med sex andra
projektpartners från Estland, Finland och Lettland. HEAT handlar om att förbättra medborgardialog
i samhällsplanering för ökad folkhälsa i stadsmiljöer. Det övergripande målet i projektet är att bidra
till planeringen av mer aktiva och inkluderande samhällen där cykling är ett säkert, populärt och
acceptabelt transportsätt. För att åstadkomma detta ska projektet ta fram och pilottesta koncept för
deltagandeprocesser i cykelplanering och belysa det ekonomiska värdet och hälsofördelarna med
aktiv mobilitet med hjälp av WHOs verktyg HEAT (Health and Economic Assessment Tool). Som
enda cykelorganisation i projektet ska Cykelfrämjandet bidra med kompetens inom cykelplanering
och aktivism för att hjälpa projektet förbättra förutsättningar för cyklister runt om Östersjön. Under
hösten 2018 organiserade Cykelfrämjandet en workshop i Stockholm för att hjälpa de andra
projektdeltagarna komma igång med nätverksarbete och lära sig mer om medborgardeltagande i
cykelplanering.
Projektet är delfinansierat av Interreg Central Baltic 2014-2020 och pågår till den 31 mars 2021.

Cykelutbildning
Vi har verksamhet för alla åldrar och intressen, för nybörjare och för erfarna entusiaster. Cykling för
alla börjar självklart med att alla som vill, unga som gamla, får chansen att lära sig cykla. Därför har
Cykelfrämjandet under 2018 utvecklat sin kursverksamhet.
Att cykla är tätt sammankopplat med en frihetskänsla och Cykelfrämjandets cykelkurser och turer
syftar inte bara till att lära ut cykling utan även att inspirera och visa hur roligt och härligt det kan
vara att cykla.
Cykellekar
Cyklingen har minskat dramatiskt bland barn och unga de senaste åren, vilket gör att också den
sammanlagda fysiska aktiviteten hos barn minskar. Försämrad fysisk hälsa och sämre koncentration
och prestation i skolan är några av konsekvenserna.
Cykelfrämjandets cykellekar är en handbok för föräldrar, skol- och förskolepersonal där 20 lekar på
cykel presenteras. Den fungerar för de allra yngsta barnen och uppåt. Det är aldrig för tidigt att börja
lära sig att cykla. Gåvagnen, trehjulingen, balanscykeln och första cykeln med pedaler är alla
milstolpar på väg mot ett liv i rörelse. Det är hemma, i skolan och på fritiden som lusten till
cyklingen väcks.
Genom att leka med cykeln tränar barnet bland annat på balans, avstånds- och fartbedömning,
rumsuppfattning och känsla för riktning, samt att bemästra cykeln i olika situationer. Att cykla
handlar inte bara om att kunna hålla balansen och att trampa. Därför har alla lekar som presenteras i
vår handbok det gemensamt att barnet ska koncentrera sig på flera saker samtidigt. Leken gör
lärandet roligare och bidrar till att bygga en kultur där cyklingen är en del av livet.

Cykelfrämjandet har arbetat aktivt med att sprida cykellekar och har haft verksamhet i parklekar
bland annat. I samband med cykelkurser för vuxna har det ibland funnits behov av en aktivitet för
barn såsom under verksamhet på asylboenden, då har cykellekar ingått i instruktörsutbildningen.
Vi Rullar Fritt
Vi rullar fritt är ett projekt som vänder sig till elever i årskurs 4–6. Målet är att utbildningen ska
kunna integreras i den ordinarie skolundervisningen för att förenkla för lärare och pedagoger att
inkludera cykeln i undervisningen. Genom att så ett frö hos barnen i tidig ålder, så att de blir
medvetna om de olika positiva fördelarna med att cykla samt att de får kunskap om trafikregler och
hur de kan cykla trafiksäkert, vill Cykelfrämjandet bidra till ökad cykling bland unga.
Cykelfrämjandet vill att barn ska tänka på cykeln som det självklara valet att transportera sig på.
2015 tilldelades Cykelfrämjandet projektpengar från Svenskt Friluftsliv till ett pilotprojekt av Vi
rullar fritt. Under 2018 har arbetet med att kunna skala upp konceptet pågått så fler skolor runtom i
landet kan ta del av materialet och sätta igång sina egna cykelfrämjande lektioner.
Frihet på cykel
Vår kursverksamhet i Frihet på cykel har under 2018 fått stöd av Svenskt Friluftsliv, Trafikverket
och Postkodstiftelsen. Verksamheten vänder sig i första hand till ungdomar och vuxna som inte kan
cykla, men även till barn. Allt för att fler ska få uppleva glädjen och friheten med cykling.
Projektet genomför kurser och verkar som en katalysator och ett stöd till kretsarna i deras
cykelkursverksamhet. Tack vare Frihet på cykel har flera hundra under de senaste åren lärt sig cykla,
men det har också bidragit till att engagera våra medlemmar i värdefull verksamhet.
Förutom att lära sig att cykla får deltagarna utbildning i trafikregler, kartläsning och de får möjlighet
att upptäcka närområdet på cykeln. Den ökade mobiliteten är ett utmärkt och billigt sätt att ta sig
till jobb, skola och fritidsaktiviteter samt att komma ut i naturen.
Det gångna året har vi även vänt oss till olika boenden för nyanlända och har genomfört flertalet
kurser med familjer och ungdomar. Vårt mål är att cykelkunniga på boenden ska kunna utbilda sig
till instruktörer vilket skapar långsiktighet och hållbarhet. Det möjliggör också en aktivitet med
ansvar vilket många saknar under asyltiden. Kurserna kan också bidra till förbättrade framtida
jobbchanser dels för att mobiliteten ökar, dels för att vissa arbetsgivare kräver cykelkunskaper.
Verksamheten i Stockholm har haft god representation i de många kommunerna inom länet. Frihet
på Cykel har anställt en person på deltid i Göteborg för att initiera fler cykelkurser även där.
Verksamheten i Malmö har fortsatt gott samarbete med Malmö stad och det kommunala
bostadsbolaget, MKB.
Frihet på cykel har fortsatt att jobba efter principen att Cykelfrämjandets lokala kretsar och
medlemmar är viktiga att samarbeta med där det har funnits intresse. Ibland har vi fått frågan från
medlemmar om hur man kan aktivera sig. Alla deltagare i Frihet på Cykel blir medlemmar i
Cykelfrämjandet under ett år. De får då möjlighet att delta lokala aktiviteter hos kretsarna.

Rekreationscykling och turism
Cykelfrämjandet har som uppgift att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet genom
rekreationscykling och turism. Under 2018 har vi aktivt, genom projekt och opinionsbildning, verkat
för att fler ska kunna vistas i naturen och att allemansrätten fortsatt ska göra det möjligt för
cyklister att vistas i naturen och bidra till positiva upplevelser, både för dem på cykeln och bredvid.
Cykelturer
För den som redan kan cykla är Cykelfrämjandet kanske mer känt för våra cykelturer. Här gör
kretsarna ett jättejobb. Flera av våra kretsar genomför cykelturer varje vecka under sommarsäsongen
och de är både populära för deltagarna och turledarna.
Cykelturistveckan
För många av dem som deltar i våra turer är årets höjdpunkt Cykelturistveckan eller CTV. 2018
genomfördes den i Rättvik med ett innehållsrikt och välplanerat program. Kretsen gjorde ett
ambitiöst arbete med att planera och organisera veckan. Riksstyrelsen bidrog genom att ordförande
Lars Strömgren talade vid invigningen och på den avslutande banketten.
Bed&Bike och Cykelspåret
För den som hellre vill cykla på egen hand och planera sin resa själv erbjuder vi Cykelspåret, en
skyltad cykelturistled från Ystad till Haparanda. Trafikverket har inlett ett arbete med att skapa ett
nät av nationella och regionala cykelleder. I samband med detta arbete har en manual tagits fram för
kvalitetskriterier för leder samt en enhetlig skyltning. Delar av dessa leder är nya medan andra går
parallellt eller på samma sträckning som Cykelspåret, Ginstleden, Sverigeleden etc. För att hitta
längs leden och komma i kontakt med cykelvänliga boenden har vi för detta ändamål hemsidan och
webbplattformen Bed&Bike.
MTB
För att ge fler möjligheten att använda cykeln för att komma ut i naturen och upptäcka skog och
mark driver vi projektet MTB Samarbetssatsning med stöd av Svenskt Friluftsliv.
Under 2018 har vi arbetat efter planen att hjälpa cyklister, myndigheter, markägare och andra
intressenter att samarbete kring mountainbike/stigcykling. Genom att arrangera workshops,
konferenser och möten mellan olika berörda aktörer har vi lyckats nå ut till en relevant publik. Vissa
har redan haft ett existerande intresse för stigcykling, andra har upptäckt det under projektets gång.
Vårt mål har varit att presentera hållbara lösningar för att fler ska kunna vistas i skog och mark utan
att intressekonflikter mellan olika brukargrupper blir till ett hinder.

Krets- och föreningsverksamhet
Våra medlemmar
Cykelfrämjandet är en rikstäckande ideell förening, en folkrörelse, med över 5000
medlemmar. Även om intresset för cykling i samhället ökar har vårt medlemsantal inte ökat i samma
utsträckning. Vid årsskiftet hade föreningen 5122 medlemmar jämfört med 5249 för 2017.
Även om vi värvar nya medlemmar under varje år, har trenden i tidigare år varit att vi tappar ännu
fler när medlemskapet ska förlängas. Dessutom har vi konstaterat att mycket manuellt arbete går åt
aviserings- och påminnelseprocessen. För att effektivisera detta arbete och öka förutsättningar för
oss att behålla våra medlemmar arbetar vi ständigt på att förbättra medlemsregisterhanteringen.
Den förbättrade hanteringen ska göra det enklare för intresserade cyklister att bli medlemmar och

betala direkt på hemsidan, för medlemmar att fortsätta sitt medlemskap och för föreningen ska det
vara lättare att skapa rapporter för medlemsuppföljning.
För att fortsätta det påbörjade arbetet med att behålla medlemmar samt underlätta aviserings- och
påminnelseprocessen har vi under 2018 bytt leverantör av medlemsregister till ArcMember.

Kretsverksamhet
Cykelfrämjandet har under året haft 26 ortskretsar med verksamhet i varierande storlek och mängd.
Många arrangemang ordnas av ortskretsarna och många har en cykelpolitisk verksamhet, med goda
kontakter med sina respektive kommuner.
Styrelsen har fortsatt den periodiska kommunikationen med kretsarna för att höra efter med dem
vilka behov de har och vilka projekt de är intresserade av att utveckla inom kretsen.

Det viktiga stödet
Kommunikation, administration, ekonomihantering, IT och medlemsservice är alla stödfunktioner
för vår verksamhet. De skapar stora möjligheter för hela vår organisation att utvecklas och arbeta
mot vår mission att verka för folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla.
Under året har förening haft en kanslilokal på Kungsholmen i Stockholm. För att på ett bättre sätt
utveckla verksamheten har de administrativa sysslorna som administration, medlemsregister och
ekonomihantering flyttat från Föreningshuset. Genom att bygga upp kompetens inom
organisationen kan vi på ett bättre sätt hushålla med våra resurser och ge medlemmarna bättre
service.
Ekonomi 2018/2019
Cykelfrämjandet har under året omsatt 10 213 238 kr vilket kan jämföras med förra årets 5 034 004
kronor. Den ökade budgeten är ett resultat av många beviljade ansökningar under 2018. Den
långsiktiga strategin är att fortsätta växa genom projekt, men samtidigt målmedvetet fokusera på
kärnverksamheten. Årets resultat redovisade 374 153 kr.

Konsumentupplysning
Cykelvalet
Alla svenskar vet troligtvis vad en cykel är, men trots detta är det många som inte cyklar. En
anledning till detta är att de inte känner till att det finns många olika typer av cyklar för alla möjliga
behov. Det är många svenska konsumenter är omedvetna om mindre vanliga cykeltyper som skulle
kunna underlätta deras vardag och samtidigt hjälpa dem att agera på ett mer hållbart sätt enligt
miljösynpunkt. Bristen på kunskap och konsumentupplysning kan leda till att de väljer fel typ av
cykel utifrån behov eller i värsta fall väljer bort cykeln helt.
För att ge cyklister bättre koll på sin cykel har vi med stöd av Konsumentverket skapat en digital
plattform under namnet Cykelvalet. Konsumenten får där stöd inför cykelköpet.
En viktig anledning som cyklister anger för varför de inte cyklar är att de har en cykel som är trasig
eller i behov av service och reparation. Enkla mekaniska brister på cykeln kan resultera i trafikfara
eller till att cykeln blir ståendes, oanvänd. Cykeln är en relativt enkel konstruktion och många fel kan
avhjälpas enkelt av konsumenten själv. I andra fall kan konsumenten behöva vägledning för att
kunna söka professionell hjälp.

Genom att på ett enkelt sätt få vägledning och enklare tips tror vi att cyklisten antingen kan laga
eller justera sin cykel på egen hand eller få rätt stöd för att söka hjälp av en cykelmekaniker. På
Cykelvalet finns också filmer om hur man sköter och servar sin cykel. Resultatet av dessa har varit
att fler fått chansen att ha en fungerande cykel och väljer cykel som transportmedel.

Styrelse
Styrelsen har under mandatperioden bestått av följande ledamöter:
Kent Larsson
Lars Strömgren, ordförande
Arijana Marjanovic, vice ordförande
Allan Hedlund
Christine Nelsen-Thuresson
Jöran Fagerlund
Gustav Lindqvist
Rune Karlberg
Jakob Hammarbäck
Tobias Adolfsson
För att skapa en tydligare struktur och bättre rutiner för arbete och beslut inom föreningen har en
beslutsordning uppdaterats och en attestordning tillkommit.
Styrelsen har under mandatperioden haft 10 styrelsemöten. Det har även funnits ett verkställande
utskott (VU (se § 9 i föreningens stadgar), där Jöran Fagerlund, Arijana Marjanovic och Lars
Strömgren ingått. Syftet med VU har varit att kunna förbereda frågor och handlingar till ordinarie
styrelsemöte samt fatta beslut i den löpande verksamheten på ett mindre omständligt sätt, då detta
varit lämpligt.
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Verksamhetsplan för 2019–2020
Cykelfrämjandet är en ideell organisation med 26 lokala kretsar fördelade över hela landet och har
drygt 5 200 medlemmar. Cykelfrämjandet har som mål att göra Sverige till en verklig cykelnation,
vilket enligt oss innebär att skapa förutsättningar för att fler ska kunna välja att cykla oftare. Vi
arbetar också för att främja och utveckla friluftsliv och rekreations- och turismcykling som utgår
ifrån den positiva upplevelsen av att vistas i naturen och upplevelsen av natur och kultur.
Ökad cykling har många positiva effekter för både individen och samhället. Bättre miljö, bättre
folkhälsa och mindre utsläpp är några men också ökad självständighet och demokratisering av
människors möjlighet att transportera sig. Vi arbetar lokalt och på riksnivå med att främja cykling
för en säker trafikmiljö i hela Sverige.
Cykelfrämjandet har i över 80 år verkat för att alla, oavsett ålder, ska få bättre förutsättningar att
cykla i Sverige. Vi samverkar med flertalet organisationer och forum i Sverige till exempel Svenskt
Friluftsliv, NTF, Svensk Cykling, nationella cykelrådet, Svenska Cykelstäder, GNS expertgruppen för
gång och cykel m.fl. Genom samarbete med många olika samhällsfunktioner blir vi en spännande
aktör i civilsamhället. På senare år har organisationen även blickat utanför Sveriges gränser och
samverkar, via European Cyclists’ Federation, med organisationer i andra länder och har deltagit
globalt på konferenser och mässor. Cykelfrämjandet ska även fortsättningsvis söka fler
samarbetspartners, med värderingar som går i linje med våra tre ledord: hälsa, säkerhet, miljö. Detta
både för att öka genomslaget i de budskap som vi vill nå ut med, och för att dela kostnader och
finansiera aktiviteter.
Cykelfrämjandets främsta mål, att öka cyklingen, tangerar flera viktiga grundstommar i
samhällsutvecklingen såsom folkhälsa, stadsutveckling, miljö och transport. Sedan bilen blev norm i
samhället under 1960-talet har hela vårt land formats därefter. Cykelfrämjandet behövs som en röst
för andra sätt att bygga samhället på.
Mål för 2019–2020
•
•
•
•
•
•

Organisatorisk stabilitet med ökade ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten
och uppnå organisationens mål.
Aktiva medlemmar, kretsar och arbetsgrupper som på lokal nivå verkar för ökad kännedom
om organisationen och lokal aktivitet.
Ett utvecklat kommunikationsarbete med ökad synlighet på vår hemsida, i traditionella
medier och sociala medier
Utveckla långsiktig verksamhet genom projekt och företagssamarbeten
Verka för ett ökat friluftsliv på cykel genom projekt inom cykelturism och Mountainbike
Ligga i framkant och utveckla trafiksäkerhet

Organisatorisk stabilitet genom starkare ekonomi för att uppnå organisationens mål
Cykelfrämjandet behöver en ekonomisk stabilitet för att mer effektivt kunna genomföra sin
verksamhet och uppnå sina mål. Målet är att kontinuerligt uppvakta potentiella bidragsgivare,
bevaka ansökningstider och ansökningar till flera olika myndigheter, fonder och stiftelser för
organisationens verksamheter och projekt. Under 2018 har vi blivit beviljade bidrag från Svenskt
Friluftsliv, Trafikverket, PostkodLotteriet, Konsumentverket, Naturvårdsverket och lokalt från

kommuner. Målet är att under 2019–2020 fortsätta att söka medel från olika bidragsgivare för att
säkra organisationens löpande verksamhet och projekt. En förutsättning är att Cykelfrämjandet
fortsätter att hålla en hög kvalitet i verksamheten för att behålla förtroendet hos bidragsgivare. Vårt
konkreta mål för 2019–2020 är att ansöka om projektbidrag för minst 5 projekt från minst 4 olika
parter.
Samtidigt kommer kansliet att arbete med att etablera en ram för företagssamarbete i syfte att ge
Cykelfrämjandet en ekonomisk bas att utgå ifrån. Det kommer också att uppmuntra kretsarna att
leta efter lokala och regionala samarbeten för att kunna bedriva ännu mer cykelfrämjande
verksamhet.
Aktiva medlemmar, kretsar och arbetsgrupper som på lokal nivå verkar för ökad
kännedom om organisationen och lokal aktivitet
Det finns en trend i samhället att färre väljer att engagera sig i ideella föreningar. Trots ett ökande
medlemsantal de senaste åren skulle Cykelfrämjandets medlemsantal behöva öka ännu mer för att vi
på allvar ska kunna bli en påtryckande kraft som kan mobilisera stora grupper av cyklister. För att få
en bättre uppfattning om vad våra befintliga medlemmar tycker och vad som skulle få fler att vilja bli
medlemmar i Cykelfrämjandet har styrelsen initierat ett arbete kring medlemsvärvning och
medlemsvård. Slutresultatet från arbetet är att skapa en to-do-list och en kort plan framåt för hur vi
ska behålla och värva medlemmar, samt några väl genomtänkta idéer på hur detta ska gå till.
Kretsarna ska ges möjlighet att för specifika cykelkursaktiviteter söka extra kretsbidrag från riks. De
kretsar som är intresserade av att starta upp cykelkurser i Cykelfrämjandets regi på sin ort kan
ansöka om bidraget till att exempelvis köpa in 2 cyklar och cykelhjälmar för att på så vis kunna
komma igång med cykelkursverksamhet på sin egen ort. Utöver det ekonomiska bidraget kommer
Frihet på Cykels anställda att bidra med handledning, undervisningsmaterial och stöd i
uppstartsfasen.
Nyhetsbrev kommer löpande att skickas ut i syfte att ge utförlig och lättbegriplig information om
det som händer i organisationen.
För att aktivera kretsarna och fördela arbetet mellan riksstyrelse, kretsstyrelser och engagerade
medlemmar har Cykelfrämjandet fem arbetsgrupper med följande teman:
• Cykelutbildning för barn och vuxna
• Cykel och kollektivtrafik
• Trafikpolitisk grupp
• Faktabank och forskning
• Cykelturism och kartor
Målsättningen för 2019–2020 är att verksamheten i dessa grupper ska öka och bidra med underlag
till organisationens verksamhet som helhet.
Ett utvecklat kommunikationsarbete med ökad synlighet i massmedier och sociala
medier
Under 2019–2020 kommer opinionsarbetet för ökad cykling och förbättrad cykelinfrastruktur
intensifierats både genom projekt som HEAT - förbättring av stadscykling och Cykel + Minus - för
ökad vintercykling och genom debattartiklar som tagits in i nationella och regionala medier.
Cykelfrämjandets mål för 2019–2020 är att cykelfrågan ska hamna högre på den politiska agendan,
att det ska skrivas mer om cykling i media, att kommuner och staten ska satsa mer resurser på
cykling för att sammantaget bidra till en ökad och säker cykling. De aktiviteter som vi planerar för

2019–2020 för att bidra till detta är att årligen publicera 4 nummer av vår tidning Cykling, årligen
skriva minst 4 debattartiklar i nationell press, arbeta för att medverka i nationell TV och radion
minst 10 gånger/år samt vara med på konferenser som Transportforum, den nationella
cykelkonferensen, Almedalen, Trafikverkets Resultatkonferens och Tylösandsseminariet. Vi kommer
att följa upp vår närvaro och synlighet genom en årlig utvärdering med vedertagna nyckeltal som
antal pressklipp och antal följare och delningar på sociala medier.
Cykelfrämjandet har en hemsida som både fungera som en intern medlemsportal och en extern
kommunikationskanal. Informationsmaterialet på sidan fungerar som underlag för medlemmar,
journalister, politiker, tjänstemän och intresserad allmänhet. Det är viktigt att det finns en
välutvecklad plattform för kunskapsinhämtning om cyklingens olika områden. Cykelfrämjandets
mål för 2019–2020 är att sidan ska uppdateras, få fler besökare och materialet ska utvecklas. För
detta kommer vi, förutom den ideella webbredaktion som finns på plats idag, behöva engagera en
arvoderad webbredaktör med övergripande ansvar för arbetet och en webbutvecklare. Närvaron i
sociala medier har intensifierats under de senaste åren och bör fortsätta att öka och struktureras.
Även detta arbete blir något för webbredaktören.
Sammanfattningsvis är vårt mål för verksamhetsåren 2019–2020 att vi genom ökad närvaro och
synlighet på vår hemsida, i traditionella medier och på sociala medier ska bidra till att fler känner till
Cykelfrämjandet och upplever organisationen som en seriös och trovärdig avsändare för vårt
budskap.
Utveckla långsiktig verksamhet genom projekt och företagssamarbeten
Cykelfrämjandets projekt är en möjlighet för organisationen att både profilera sig inom
cykelpolitiken och stärka organisationen. En ökad andel av verksamheten i projektform ligger också i
linje med utvecklingen i samhället där trenden går från anslagsfinansiering till projektfinansiering
och företagssamarbeten.
Cykelfrämjandets Kommunvelometer
Kommunernas planering för cykeltrafik är i många fall ostrukturerad, lågt resurssatt och
lågprioriterad. Även kommuner som aktivt arbetar med cykling prioriterar inte alltid de mest
kostnadseffektiva åtgärderna. Cykelfrämjandets mål är att höja kommunernas prioritering av
cykelfrågor i planeringen, bidra till ett mer systematiskt och strategiskt cykelarbete och motivera de
framgångsrika cykelkommunerna att fortsätta satsa. För att uppnå detta genomför vi årligen
kommungranskningen, Cykelfrämjandets Kommunvelometer. Undersökningen har genomförts de
senaste 9 åren och varje år ansluter sig allt fler kommuner. Fler kommuner nämner dessutom en hög
placering i kommunvelometern som ett kommunalt mål. Under 2019–2020 har vi för avsikt att
fortsätta genomföra Cykelfrämjandets Kommunvelometer. Vi kommer också att erbjuda de
deltagande kommunerna tydlig återkoppling och fördjupat stöd i sitt arbete genom
uppföljningsmöten. Kommunvelometern är ett unikt verktyg för att hjälpa kommuner med sitt
cykelarbete och bidra till ökade resurser för cykelinfrastrukur, högre andel säkra cykelpassager och
förbättrad kvalitet på underhållet av gång- och cykelvägar. Verktyget ger kommunerna en möjlighet
att jämföra sig med andra kommuner vilket skapar ett tydligt incitament för dem att satsa mer. Det
är också ett verktyg för journalister och media att skriva om cykling och på så sätt öka intresset och
kunskapen hos allmänheten. Målet för 2019–2020 är att antalet deltagande kommuner ska öka till
över 60 stycken.
Kommunvelometern är ett av Cykelfrämjandets mest framgångsrika och namnkunniga projekt. Vi
vill under verksamhetsåren 2019–2020 vidareutveckla Kommunvelometern. Tänkbara möjligheter
för vidareutveckling är ett koncept för cykelvänliga arbetsplatser, aktiva cykelombud ute i

kommunerna som kan ta resultaten från Kommunvelometern vidare i löpande cykelfrämjande
arbete och en utvecklad metod för Cykelvägsanalys som kan erbjudas kommuner som deltagit i
Kommunvelometern men som vill ha mer praktisk handledning i arbetet med att göra kommunen
mer attraktiv för cyklister.

Frihet på cykel
Nyanlända invånare i Sverige cyklar i regel i mindre utsträckning än infödda och har i många fall inte
lärt sig att cykla. Cykelfrämjandet har som mål att alla som vill kunna cykla ska ha möjlighet till
detta. Därför vill vi genom våra kurser öka andelen människor i Sverige som kan cykla.
Under de senaste tre åren har organisationen satsat på cykelutbildning vilken främst riktar sig till
nykomna flyktingar och kvinnor med utländsk bakgrund som inte fått möjlighet att lära sig att cykla
tidigare i livet. Att cykla är en fråga om mobilitet, självständighet och frihet och har fått stå som
symbol i flera frihetsrörelser, bland annat den kvinnliga. Projektet är en viktig aktör för både
jämställdhet och integration.
Under 2018 har Cykelfrämjandet erhållit projektbidrag från Svenskt Friluftsliv, PostkodLotteriet och
Trafikverket för denna verksamhet. Målsättningen med våra cykelutbildningar för vuxna och
nyanlända är att främja integration och öka cyklingen hos målgruppen. Att kunna cykla blir en allt
viktigare kunskap i samhället. Dels har cyklingen blivit ett allmänpolitiskt mål för att nå
hållbarhetsmålen, för att skapa bättre städer och för att främja folkhälsan hos en allt mer
stillasittande befolkning. Dels kräver många arbetsgivare, exempelvis inom hemtjänsten, att
personalen ska kunna cykla för att kunna utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt.
Cykelfrämjandets mål för 2019–2020 är att verksamheten ska fortsätta att utvecklas inom ramen
för projektbidragen, samt att en långsiktig strategi tas fram för kursverksamhetens utveckling och
fortlevnad framöver.
Vi rullar fritt
Barn och unga rör sig mindre idag än tidigare generationer vilket medför problem både för individen
och samhället. Barn rekommenderas att röra sig fysiskt minst 60 minuter om dagen. I takt med att
cyklingen har minskat dramatiskt bland barn och unga under de senaste 20 åren, minskar också den
sammanlagda fysiska aktiviteten hos barn. Försämrad fysisk hälsa och sämre koncentration och
prestation i skolan är några av konsekvenserna.
Barn som rör sig mindre lär sig mindre i skolan. Cykling är ett transportmedel som ökar
befolkningens vardagsmotion samtidigt som det frigör mer plats på våra gemensamma ytor och
minskar miljöfarliga utsläpp.
Under 2019–2020 har vi målsättningen att genom bidragsfinansiering erhålla resurser för att
utveckla projektet Vi rullar fritt. Projektet erbjuder cykelutbildningar och cykelaktiviteter för barn
och skolelever i årskurs 4–6. Syftet med verksamheten är att få upp nästa generation på sadeln. Att
långsiktigt öka cyklingen i Sverige börjar självklart med barnen. I projektet Vi rullar fritt vill
Cykelfrämjandet att barnen ska upptäcka och uppleva glädjen och friheten med att cykla och i
förlängningen bidra till en aktiv livsstil. Vi vill ta fram en kvalitativ utbildning inom cykel och trafik
för elever i årskurs 4–6. Utbildningens innehåll och utformning utgår dels från det pilotprojekt som
Cykelfrämjandet genomförde på 8 skolor i Stockholmsområdet 2015, dels genom nya skolbesök där
ett pedagogiskt material utvecklas och tas fram i dialog med skolorna. Materialet ska gå att användas
utan Cykelfrämjandets närvaro samt kunna integreras i den ordinarie undervisningen. Genom att
lyfta cykelfrågan på skolor vill vi även uppmuntra skolan att aktivt arbeta för en säkrare miljö för

cyklister kring skolan. Projektet består av specificerade leveranser, i form av 40 skolbesök och
materialproduktion som är tydliga och lätta att följa upp. Vid skolbesöken vill vi erbjuda skolorna att
delta i en certifiering där vi utvärderar hur cykelvänlig skolan är som vid uppfyllda kriterier får
utnämningen Cykelvänlig skola.

Initiativet mot högersvängsolyckor
Av de olyckor med dödlig utgång där cyklister är inblandade är en klar majoritet högersvängsolyckor.
I linje med Nollvisionens mål om att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken, är
Cykelfrämjandets mål att arbeta för att antalet högersvängsolyckor minskar.
Enligt en studie från VTI från 2009 sker 55,2% av antalet allvarliga olyckor där cyklister är
inblandade i korsningar och många av de just när större fordon ska svänga höger. Den döda vinkeln
som fordonsförare har och cyklisters omedvetenhet om riskerna leder i onödan till allvarliga och
tragiska olyckor. Olyckorna uppstår i vägkorsningar där bussar och lastbilar svänger höger och kör
på cyklister som ska rakt fram. Problemet är att chaufförer som svänger till höger ofta inte kan se
cyklisterna som cyklar på höger sida om fordonet.
Cykelfrämjandet har som mål under 2019–2020 att söka bidrag för att genomföra ett projekt för att
proaktivt höja trafiksäkerheten för cyklister genom att uppmärksamma konflikten mellan cyklar och
motorfordon vid högersväng. Projekt kring detta ämnesområde har genomförts med lyckats resultat
i Danmark och Storbritannien där man kunnat visa upp minskat antal högersvängsolyckor.
Aktiviteterna för projektet är att sätta samman en samverkansgrupp med aktörer som företräder
cyklister och yrkesförare. Målsättningen är att genom samverkan och framtagandet av
informationsmaterial rikta uppmärksamhet mot problematiken och i förlängningen bidra till
minskat antal olyckor.
Verka för ett ökat friluftsliv på cykel genom projekt inom cykelturism och
Mountainbike
Cykelturism och cykelturistisk infrastruktur är underutvecklad i Sverige jämfört med ledande
europeiska länder. Cykelfrämjandet har som mål att aktivt arbeta för att utveckla och stärka
cykelturism. Nyttan med detta är både en friskare befolkning och livskraft till besöksnäringen i hela
landet. Det finns också stora behov av att arbeta med trafiksäkerhet kring cykelturism varför detta
arbete kommer att intensifieras. För att bidra till en växande cykelturism, ökat antal högkvalitativa
cykelleder och cykelturistiska produkter av hög internationell klass är vi aktiva inom politiken och
bland myndigheter, kommuner och regioner. Cykelfrämjandet har under de senaste åren varit
avsändare till cykelleden Cykelspåret som går från Ystad till Haparanda. Under 2018–1019 är målet
att bidra till utvecklingen av nya leder som håller internationell standard.
Bed & Bike 2.0 är en webbplattform för leder och cykelvänliga boenden som erbjuder såväl svenska
som internationella cykelturister relevant information. Under 2019–2020 vill Cykelfrämjandet
vidareutveckla Bed & Bike 2.0 med målet att det ska bli den självklara mittpunkten för cykelturism.
Cykelfrämjandet har också en nyckelroll som medlem i European Cyclists’ Federation och arbetet
med deras EuroVelo-nät. Målet för 2019–2020 är att utse en nationell koordinator för EuroVelo för
att dialogen med cykelorganisationerna i de övriga europeiska länderna ska intensifieras på
cykelturistområdet.
Under 2018 har Cykelfrämjandet, med bidrag från Svenskt Friluftsliv, genomfört projektet MTB
samarbetssatsning som syftar till att förbättra villkoren och förutsättningarna för

mountainbikecykling (MTB) i skog och mark. Arbetet går ut på att få fler att upptäcka MTB, öka
kunskapen om vad som krävs för att bygga bra stigar för MTB samt bidra med kunskap till politiker
och beslutsfattare om vilka regler och lagar som kan möjliggöra för fler att utöva mountainbike.
Genom projektet vill vi skapa förutsättningar för ökad utevistelse för barn, unga och äldre, fysisk
aktivitet och naturkontakt tack vare Mountainbike. Projektet har inför 2019 fått förnyat
projektbidrag från Svenskt Friluftsliv och målet är att projektet ska genomföra och delta i
konferenser, seminarier och andra relevanta forum.
Ett annat mycket uppskattat och viktigt projekt inom organisationen är Cykelturistveckan (CTV).
Under en vecka deltar över 200 cyklister genom cykelturer, cykelaktiviteter och samkväm. Under
2019 kommer CTV att genomföras i Kristianstad och nytt för denna gång är att Cykelfrämjandet
centralt anställt en projektledare för att genomföra och utveckla projektet. Detta tillsammans med
ökad marknadsföring bör utgöra en god grund för ett gott genomförande samt för att kunna nå
målet om ett ökat deltagande.
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Cykelfrämjandet
802000-6063

Årsredovisning 2018

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Cykelfrämjandet, 80200-6063, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2018.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Cykelfrämjandet är en ideell förening vars målsättning är att tillvarata alla cyklisters intressen
och arbeta för en ökande användning av cykeln.
Föreningens säte är i Stockholms kommun.
Främjande av ändamålet
Cykelfrämjandets ändamål är att:
• utgöra en riksomfattande sammanslutning.
• tillvarata alla cyklisters intressen, vilka berör dem som använder cykeln för
kommunikations-, turist-, rekreations- och motionsändamål.
• arbeta för en ökande användning av cykeln.
• samarbeta med cykelbranschen i dess fortgående strävan att frambringa
lämpliga och prisbilliga cyklar – i allmänhetens intresse.
• samverka med organ som verkar inom trafikområdet.
Under 2018 har föreningen haft två två huvudfokus. Dels att främja cykling genom att bedriva
aktiv cykelpolitik och cykelfrämjande projekt, dels att utveckla verksamheten för och kommunikationen
med medlemmar genom tidning, hemsida, Facebook, Twitter, olika seminarier, konferenser,
olika seminarier, konferenser, arbetsgrupper och andra arrangemang.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningen har under det gångna räkenskapsåret etablerat ett nytt kansli i Stockholm samt
via projektfinansiering möjliggjort en ökad personalstyrka.
De administrativa tjänster som tidigare sköttes av en extern konsult sköts numera av anställd personal
inom föreningen vilket bäddar för bättre service gentemot medlemmar och en tydligare styrning av
verksamheten.

Flerårsöversikt
Föreningens intäkter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2018
2 017
2 016
2015
10 213 238 5 034 004 5 023 908 3 342 782
374 153 -130 853 -189 682 -661 983
30%
18%
50%
45%
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Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Kursavgift FPC
Kommunvelometern
Annonsintäkter
Övriga intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Konsultarvoden
Verksamhetskostnader
Administration
Lokalkostnader
PR
Resekostnader
Övriga kostnader
Avskrivning
Räntekostnader

Årets resultat

Årsredovisning 2018

3(7)

2018

2017 Budget

958 356
7 214 029
527 163
700 000
135 392
678 298
10 213 238

1 105 009
2 725 910
347 240
620 000
116 562
119 283
5 034 004

-4 068 025
-1 959 789
-946 312
-1 178 823
-104 481
-948 805
-481 440
-131 237
-20 003
-169
-9 839 084

-1 307 791 -3 873 021
-941 099 -2 532 894
-742 224
-385 000
-1 065 319 -1 177 412
-205 661
-127 328
-474 275
-550 915
-358 618
-549 701
-58 570
-179 165
-11 300

374 153

1 100 000
6 995 436
411 000
755 000
100 000
65 000
9 426 436

-5 164 857 -9 375 436

-130 853

51 000
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Specifikationer
Bidrag
Projektbidrag
Organisationsbidrag - Svenskt Friluftsliv
Övriga intäkter
Deltagaravgift
Försäljning
Tidning -prenumeration lösnummer
Cyklar
Service och reperation av cyklar
Presentation
Öresavrundning
Årsavgift Bed&Bike
Royalties
Övr ersättn och intäkter
Gåva
Sv Cykling Cykelvalet
Valutajustering
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2018
6 689 029
525 000
7 214 029

2 200 910
525 000
2 725 910

38 350
10 701
2 968
13 200
19 050
-1 191
4

13 850
9 983
248

140 466
4 750
450 000
678 298

Personalkostnader
Löner till tjänstemän
Sjuklön tjänsteman
Semesterlöner till tjänstemän
Förändring av semesterlöneskuld
Kontanta extraersättningar
Skattefria traktamenten, utlandet
Skattefri bilersättning
Övriga kostnadsersättningar och förmåner
Pensionsförsäkringspremier ITP/ITPK
Arbetsgivaravgifter 31,42%
Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld
Avgifter 16,36%
Särskild löneskatt för pensionskostnader
Premier för AMF-försäkringar
Rekryteringskostnader
Utbildning

-2 814 750
-1 037
-7 104
-145 526
0
-2 070
-616
-6 500
-143 948
-869 459
-45 029
-15 833
-15 358
-200
-594
-4 068 025

Verksamhetskostnader
Kretsbidrag
Cyklar Inköp Tillbehör Rep o Sevice
Postbefordran, postavgifter, adressinfo, övriga frakter
Tryckning
Framställning av medlemstidning
Cykelspåret ostkusten
CTV
Volontärvård
Kurs- o instruktionsmateriel
Stipendier
Medlemsförsäkring

2017 Budget

-181 545
-42 812
-77 176
-39 045
-292 761
-228
-7 004
-221 766
-10 000
-73 975
-946 312

5 000
-3
17 150
12 590
59 631
300
534
119 283

6 470 436
525 000
6 995 436

15 000
50 000

65 000

-877 766 -3 706 953

-45 738
-2 199

-2 000

-3 237

-3 000

-59 761
-286 083
-14 371

-70 000
-91 068

-14 498
-200
-3 938
-1 307 791 -3 873 021
-140 130

-200 000

-84 391

-90 000

-423 131
-644
-1 275

-10 000
-82 653
-742 224

-10 000
-85 000
-385 000
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Administration
Administration
Förbrukning
Utrustning
Programvaror inkl. serviceavtal
Kontorsmaterial
Revision
Bank- och Plusgirokostnader
Föreningsavgifter
Föreningshuset redovisning
Föreningshuset Kansli och medlemsservice
Föreningshuset utskick och porto
Köpta tjänster
Styrelsemöten
Kurser & Konferenser, övr. evenemang, styrelsen
Styrelsearvoden
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2018
-79 920
-223 908
-53 935
-21 093
-20 895
-52 675
-12 176
-60 752
-77 225
-244 206
-37 560
-22 500
-57 838
-214 139
-1 178 823

PR
Annonsering, marknadsföring, marknadsundersökningar
Representation
PR
Hemsidan
Trycksaker
Övriga kostnader
Provisionskostnad
Osäljbara lagervaror
Frakter och transporter
Övr kostnader
Arvode
Tidskrifter, facklitt., ref.material
Uppvaktningar & gåvor, priser, kondoleanser
Övriga externa kostnader

-24 454
-59 917
-507 213
-223 648
-133 573
-948 805

2017 Budget
-49 276
-124 402

-51 662
-220 000

-10 400
-13 633
-24 773
-10 049
-46 425
-61 462
-369 638
-114 298

-15 000
-30 500
-30 000
-10 000
-46 000
-61 250
-310 000
-105 000

-53 788
-149 175
-148 000
-38 000
-150 000
-1 065 319 -1 177 412
-5 775

-84 500

-368 653,00
-14 069,00
-85 778
-474 275

-151 288
-15 000
-300 127
-550 915

-34 968

-35 000
-31 000

-812
-2 342

-2 078
-15 485
-2 000
-2 501
-1 538

-131 237

-58 570

-6 669
-61 416
-37 836
-22 162

-2 000
-13 000
-2 500
-95 665
-179 165
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Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Not

2018-12-31

2017-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

3

0

20 003

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

4

800 000

800 000

800 000

820 003

0

61 416

138 450
32 571
158 000
329 021

75 222
3 196
78 127
156 544

Kassa och bank

2 969 042

3 738 719

Summa omsättningstillgångar

3 298 063

3 956 679

SUMMA TILLGÅNGAR

4 098 063

4 776 682

Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

873 485
374 153
1 247 638

1 004 338
-130 853
873 485

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Projektbidrag - del som avser kommande år
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

733 088
31 749
1 097 000
509 674
478 914
2 850 424

100 737
16 238
2 961 153
83 324
741 746
3 903 198

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 098 063

4 776 682

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Andra fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

5

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter Redovisningsprinciper
Not 1
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt de redovisningsprinciper som följer av BFNAR
2016:10, årsredovisning i mindre företag.
Not 2
Personal
Medeltalet anställda

2 018
7

2 017
2

Not 3
Inventarier
Kvarvarande värde på inventarierna har avskrivits helt. De är anskaffade för länge sedan och är
inte längre i bruk
Not 4

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Bokfört värde Marknadsvärde 18-12-31
Nordea International Fund Secura A 100 000
120 321
Före 2006
Nordea Stratega 10
500 000
540 317 2014-10-22
Aktieansvar Graal
200 000
242 510 2007-11-22
800 000
903 148

Not 5
Färdiga varor och handelsvaror
CF:s lager med kartor, cykelkläder och prylar. Dessa säljs inte längra aktivt, men vi säljer vid mässor,
evenemang och Cykelturveckan. Det är tveksamt hur mycket vi kan få in.

Underskrift
Stockholm 14 mars 2019

Lars Strömgren
ordf.

Arijana Marjanovic
vice ordf.
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sekreterare
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Allan Hedlund
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Budget 2019
Cykelfrämjandet
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Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Kursavgift FPC
Kommunvelometern
Annonsintäkter
Övriga intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Konsultarvoden
Verksamhetskostnader
Administration
Lokalkostnader
PR
Resekostnader
Övriga kostnader
Avskrivning
Räntekostnader

Årets resultat

-

2018

2019

958 355,58 kr
7 214 029,37 kr
527 163,00 kr
700 000,00 kr
135 391,87 kr
678 297,68 kr
10 213 237,50 kr

1 000 000,00 kr
5 000 000,00 kr
500 000,00 kr
700 000,00 kr
150 000,00 kr
700 000,00 kr
8 050 000,00 kr

4 068 024,52 kr
1 959 789,00 kr
946 312,46 kr
1 178 823,02 kr
104 481,00 kr
948 805,30 kr
481 439,58 kr
131 237,14 kr
20 003,00 kr
169,00 kr
9 839 084,02 kr

- 4 000 000,00 kr
- 600 000,00 kr
- 800 000,00 kr
- 900 000,00 kr
- 250 000,00 kr
- 800 000,00 kr
- 300 000,00 kr
- 300 000,00 kr
- kr
- kr
- 7 950 000,00 kr

374 153,48 kr

100 000,00 kr

Motioner och propositioner
Motion 1
CVU- Cykelvägars utformning. Ett arbetande dokument för utformning av cykelväg
Utformandet av cykelvägar är av yttersta vikt för en säker infrastruktur med hög framkomlighet.
Forskning inom området har egentligen uppstått först de senaste åren och ligger cirka 50 år efter
forskningen om framkomlighet och säkerhet för motorfordon. Beprövad erfarenhet är klent
förekommande i Sverige. 2018 efterlyste regeringen efterlyste nya lösningar. Statens nyvakna
intresse innebär fortfarande anslag i fickpengsnivå och pengar från andra intressenter är sparsamt
förekommande, trots att hållbarhet, ekonomi och hälsa är andra starka faktorer. Ändå sker 80
procent av alla olyckor med allvarligt skadade cyklister i singelolyckor! Vi i Uppsala ser till exempel
att Sverige är uselt på att bygga cykelvägar för vinterförhållanden (vilket drabbar fotgängarna i än
högre grad) - liksom vägvisning. Cyklister tittar ner, inte upp.
Trafikverkets VGU, Vägar och gators utformning uppdateras regelbundet. I år blev
Cykelfrämjandets svar berett i hast. Nu har vi några år på oss....
Vi föreslår:
Ett arbetsdokument CVU - cykelvägars utformning där alla inom Cykelfrämjandet kan
delta.
Det kan vara lämpligt att ha kapitel som liknar VGU.
Det handlar främst om detaljutformning av väg, men övriga aspekter kan också tas upp. Förutom
GCM-handboken finns det mängder med andra handledningar, lokalt i Sverige, men framför allt
internationellt.
I arbetsdokumentet kan man
- skriva in förslag
- diskutera förslag och lösningar.
- samla referenser till de olika förslagen.
- se var det saknas underlag och stimulera till forskning på området.
Diskussionen kan också föras i Cykelfrämjandets Facebookgrupp.
Dokumentet ger Cykelfrämjandet argument under tiden i alla möjliga sammanhang. Det passar fint
in under 8-punktsprogrammet. Kanske skulle det rent av kunna bli Cykelfrämjandets Design
manual - i avvaktan på att myndigheterna antar förslagen vid nästa VGU-revidering.
För Cykelfrämjandet i Uppsala
Torbjörn Albért
Styrelsens svar
Styrelsen tycker att förslaget att Cykelfrämjandet utformar ett CVU som ett svar och motvikt till
VGU är bra och kan fungera som ett dokument när cykeltrafik diskuteras. Dock finns det redan
arbetsgrupper och projekt som arbetar med dessa frågor och som mycket väl kan ta upp dessa
förslag.
Styrelsen föreslår därför att motionen avslås men att arbetet i de trafikpolitiska arbetsgrupperna
och projekten ska utökas och uppmuntras.

Motion 2
Inför en Regionvelometer
Införandet av en kommunvelometer har lett till ett mer systematiskt arbete ute i kommunerna för
en utökad cykeltrafik. Det finns enligt vår mening anledning att komplettera kommunvelometern
med en regionvelometer. Skälen till detta är i huvudsak följande.
Att ha möjlighet att ta med sig cykeln på framför allt tåg men även regionbussar är av
grundläggande betydelse för en utökad cykelpendling mellan bostad och arbetsplats. Här finns idag
betydande brister. Ofta får man inte alls ta med sig sin cykel på tåget eller bussen. Och i de fall där
detta tillåts är det vanligtvis med stora restriktioner i form av starkt begränsat antal cyklar eller
stora begränsningar vid tider på dygnet då cykeln tillåts tas med. Detta kan jämföras med t.ex.
Köpenhamn där man i rusningstrafik har hela tågvagnar som ställts om för att ta emot passagerare
med cykel. Vilket dramatiskt har ökat antalet resande i kollektivtrafiken.
I de tättbefolkade regionerna är också viktigt att kommunerna inte självständigt planerar sina
cykelleder utan att region och trafikverk samarbetar för att underlätta cykelpendling över
kommungränserna vilket kräver ett aktivt arbete inom respektive region för att styra upp. Men det
har också betydelse för cykelturismen att det finns god tillgång till regiontrafik som kan ta cyklister
till eller från start- eller ändpunkter för semesterresan på cykel. I det sammanhanget är det också
viktigt att mäta cykelturistleder och servicen kring dessa där Sverige ligger långt efter länder som
Tyskland eller Nederländerna.
Vi förslår därför att
• Cykelfrämjandets årsmöte bifaller motionen och startar ett arbete för införandet av en
regionvelometer
Malmö 2019-01-26
Harald Andersson
Stig Svensson
Enligt uppdrag för CF kretsen Malmö-Lund
Styrelsens svar
Styrelsen tycker att förslaget är intressant. Många resor sker över kommungränserna, det gäller
även vardags- och pendlingsresor. Att därför inte bara titta på hur de enskilda kommunerna jobbar
med cykelfrågor, utan även regioner är därför en naturlig utveckling på Kommunvelometern. Det
sker emellertid redan ett arbete med att utveckla kommunvelometern och genomförandet av
Cyklistvelometern och planer på att starta igång en verksamhet med Cykelvägsanalys är den del av
det.
Styrelsen förslår att kongressen ger Kommunvelometerns projektledare i uppdrag att ta med
förslaget om regionvelometer i det löpande arbetet med att vidareutveckla Kommunvelometern.
Styrelsen föreslår att motionen därmed anses besvarad.

Motion 3
Hemsidan
Hemsidan, www.cykelframjandet.se, har alldeles för lång svarstid idag, liksom när vi ska redigera vår
hemsida. Både för besökare och vi som uppdaterar ortskretsen hemsida är det onormala svarstider.

Föreslår därför kongressen att:
• Riks omgående fixar en lösning där svarstid inom 1 sek sker.
Malmö-Lund 27 januari
Janne Andersson, eu
Cykelfrämjandet Malmö-Lund
Styrelsens svar
Hemsidan är under all kritik. Det drabbar medlemmar, intresserade blivande medlemmar, kretsar
och kansli. Arbete att ta fram en ny hemsida har dock redan inletts och pågått under vintern. En ny
och snabbare hemsida kommer att lanseras inom kort.
Styrelsen föreslår att motionen därmed anses besvarad.

Proposition 1
Medlemsavgifter
Propositionen lyder:
Styrelsens föreslår oförändrade medlemsavgifter.

Proposition 2
Förändringar av Cykelfrämjandets stadgar
Föreningens stadgar har varit i behov av en revidering. Senaste revideringen gjordes 2007-03-25.
Gällande stadgeändring står följande i nu gällande stadgar:

§ 20 Stadgar, stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras att beslut fattas om ändringen vid två på varandra följande
kongresser. Den ena av dessa skall vara ordinarie kongress.
För att beslutet skall anses vara giltigt behövs 2/3 majoritet av det vid varje kongress representerade
röstetalet.
Förslag till ändring av stadgarna kan lämnas in av styrelsen, av ortskrets eller av enskild medlem.
Ortskrets och enskild medlem går till väga enligt §16, motion som önskas behandlad vid kongress..
Detta innebär att en förändring antingen behöver vänta till nästa kongress för att kunna träda i
kraft, alternativt att en extra kongress arrangeras.

Propositionen lyder:
Styrelsens föreslår följande ändringar av stadgarna. Förändringarna är markerat med gult i
högerkolumnen nedan.

§ 1 Cykelfrämjandets
ändamål

§ 1 Cykelfrämjandets
ändamål

Cykelfrämjandet, Cyklisternas
Riksförening, fortsättningsvis benämnt
Cykelfrämjandet i stadgarna, har till
ändamål att:

Cykelfrämjandet, Cyklisternas
Riksförening, fortsättningsvis benämnt
Cykelfrämjandet i stadgarna, har till
ändamål att:

• utgöra en riksomfattande
sammanslutning.

• utgöra en riksomfattande
sammanslutning.

• tillvarata alla cyklisters intressen, vilka
berör dem som använder cykeln för
kommunikations-, turist-,
rekreations- och motionsändamål.

• tillvarata alla cyklisters intressen, vilka
berör dem som använder cykeln för
kommunikations-, turist-,
rekreations-, motions- och
friluftsändamål.

• arbeta för en ökande användning av
cykeln.
• samarbeta med cykelbranschen i dess
fortgående strävan att frambringa
lämpliga och prisbilliga cyklar – i
allmänhetens intresse.
• samverka med organ som verkar inom
trafikområdet.

Cykelfrämjandet vill sträva efter att:
• genom upplysning om gällande lagar
och förordningar samt genom
propaganda verka för ökad
trafikkultur bland landets cyklister
och för ökat hänsynstagande olika
trafikantgrupper emellan.
• påverka de som lagstiftar och upprättar
trafikförordningar så att cyklisters
intressen tillvaratas.
• verka för att trafikmiljön utformas med
hänsyn till cyklisterna vid
transportnätens om-och/eller
tillbyggnad.

• arbeta, på allemansrättslig grund, för att
fler med positiva upplevelser ska
kunna vistas i naturen.
• arbeta för en ökande användning av
cykeln.
• samarbeta med cykelbranschen i dess
fortgående strävan att frambringa
lämpliga och prisbilliga cyklar – i
allmänhetens intresse.
• samverka med organ som verkar inom
trafikområdet.
• samarbeta med organisationer och
föreningar för att stärka cykelns roll
och naturliga del av friluftslivet.

Cykelfrämjandet vill sträva efter att:
• genom upplysning om gällande lagar
och förordningar samt genom
opinionsbildning verka för ökad
trafikkultur bland landets cyklister
och för ökat hänsynstagande olika
trafikantgrupper emellan.

• ge ut publikationer, vilka är till gagn för
föreningens utvidgning och i
medlemmarnas intresse.

• påverka de som lagstiftar och upprättar
trafikförordningar så att cyklisters
intressen tillvaratas.

• i möjligaste mån försöka bistå sina
medlemmar med råd och
upplysningar.

• verka för att trafikmiljön utformas med
hänsyn till cyklisterna vid
transportnätens om-och/eller
tillbyggnad.

• söka samarbete med nationella och
internationella organisationer, som
på sitt program upptagit arbete för
främjande av kommunikations-,
turist, -rekreations- och
motionsändamål som berör cykeln.

• verka för att fler får människor, genom
cykelfrämjandet insatser, med
positiva upplevelser vistas i naturen.
• ge ut publikationer, vilka är till gagn för
föreningens utvidgning och i
medlemmarnas intresse.
• i möjligaste mån försöka bistå sina
medlemmar med råd och
upplysningar.
• söka samarbete med nationella och
internationella organisationer, som
på sitt program upptagit arbete för
främjande av kommunikations-,
turist, -rekreations-, motions- och
friluftsändamål som berör cykeln.

§ 2 Föreningens säte
Cykelfrämjandet har sitt säte i Stockholms
kommun. Föreningens säte har ingen
koppling till kansliets belägenhet.

§ 3 Organisatorisk
uppbyggnad
Cykelfrämjandet är organisatoriskt uppbyggd
med
• en förening som riksorganisation
• distrikt för regional verksamhet
• ortskretsar för lokal verksamhet
Ortskrets kan av geografiska eller andra skäl
inom sitt ansvarsområde ha lokala

kontaktgrupper som driver egna aktiviteter
utifrån Cykelfrämjandets målsättning.
Alla medlemmar tilldelas ortskrets
geografiskt. De aktiva ortskretsarnas
geografiska täckning skall tillsammans
omfatta hela landet. Medlem kan på begäran
ändra sin kretstillhörighet

§ 4 Medlemskap och
årsavgifter

§ 4 Medlemskap och
årsavgifter

Cykelfrämjandets, medlemmar utgörs av:

Cykelfrämjandets, medlemmar utgörs av:

• ordinarie medlemmar
(huvudmedlemmar), vilka erlägger av
kongress fastställd årsavgift.

• Ordinarie medlemmar
(huvudmedlemmar), vilka erlägger av
kongress fastställd årsavgift.

• familjemedlemmar, som avser
ytterligare personer i familjehushåll
med minst en ordinarie medlem.
Årsavgift för familjemedlem fastställs
av kongress.

• Familjemedlemmar, som avser
ytterligare personer i familjehushåll
med minst en ordinarie medlem.
Årsavgift för familjemedlem fastställs
av kongress.

• ungdomsmedlemmar, som gäller för
personer t o m det år de fyller 26 år
och är folkbokförda på egen adress.
Årsavgift för ungdomsmedlem
fastställs av kongress.

• Ungdomsmedlemmar, som gäller för
personer t o m det år de fyller 26 år
och är folkbokförda på egen adress.
Årsavgift för ungdomsmedlem
fastställs av kongress.

• hedersmedlemmar, vilka efter förslag av
styrelsen utses av kongress.
Hedersmedlem erlägger inte någon
årsavgift.

• Hedersmedlemmar, vilka efter förslag
av styrelsen utses av kongress.
Hedersmedlem erlägger inte någon
årsavgift.

• Rabatter och kampanjerbjudanden
beslutas enligt av styrelsen fastställda
regler.

• Associerade medlemmar kan vara andra
föreningar, organisationer och
företag Medlemsavgift för
associerade medlemmar beslutas
enligt av styrelsen fastställda regler.
• Rabatter och kampanjerbjudanden
beslutas enligt av styrelsen fastställda
regler.

§ 5 Medlems uteslutning

Medlem som efter avisering om förnyelse av
medlemskap och som inte före den 15 mars
det år för vilket medlemskapet gäller betalat
den fastställda avgiften avförs (utesluts) som
medlem.
Medlem, som uppsåtligen bryter mot stadgar
eller genom ord eller handling avsiktligt
försökt skada eller skadat Cykelfrämjandet
och dess intressen, kan efter beslut av
riksstyrelsen uteslutas. Riksstyrelsen skall
dessförinnan ha efterhört ortskretsens
uppfattning i ärendet.
Pågår polisiär/rättslig utredning avseende
ärende som kan vara till men för
Cykelfrämjandets verksamhet avstängs
vederbörande tills dom har fallit varefter
uteslutning automatiskt sker om skyldighet
ansetts föreligga.
Medlem som uteslutits kan ej återkräva hela
eller delar av erlagd medlemsavgift.

§ 6 Beslutande instanser
Cykelfrämjandets beslutande instanser är
kongress, extra kongress och styrelse.

§ 7 Styrelse
Cykelfrämjandets styrelse består av:
Ordförande samt övriga styrelseledamöter
till av kongress beslutat antal.
• ordföranden väljs av kongress för en tid
fram till nästa kongress.
• övriga styrelseledamöter väljs för en tid
av två år.
• styrelsen utser inom sig vice
ordförande.
• styrelsen sammanträder på kallelse från
ordföranden, eller på dennes

uppdrag, eller då minst 5 ledamöter
så begär.
• kallelse till styrelsemöte skall vara
skriftlig och utsänds senast 14 dagar
före sammanträdet.
• styrelsen är beslutsmässig då minst
halva antalet ledamöter är
närvarande, varav minst en skall vara
ordförande eller vice ordförande..
• beslut fattas med enkel majoritet.
• vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
• styrelse kan utse adjungerande
ledamöter till det antal som de
beslutar om. Adjungerad ledamot har
inte rösträtt inom styrelsen.
• vid styrelsens sammanträden skall
protokoll.

För alla uppdrag krävs medlemskap i
Cykelfrämjandet

§ 8 Styrelsens uppgifter
Styrelsen handhar, förvaltar, fastställer och
beslutar i Cykelfrämjandets intresse enligt
stadgar och på kongresser fattade beslut.

§ 9 Verkställande utskott
(VU)
Styrelsen utser inom sig ett VU bestående av
det antal ledamöter styrelsen själv beslutar
om VU:s befogenheter beslutas av styrelsen.

§ 10 Kommittéer, ortskretsar
och distrikt

Styrelsen får bland Cykelfrämjandets
medlemmar utse kommitterade för särskilda
utredningar och uppdrag samt för att
organisera ortskretsar och distrikt för
främjande av föreningens syften.

§ 11 Revisorer
För granskning av Cykelfrämjandets
räkenskaper och förvaltning utser
kongressen två revisorer och två suppleanter.
Revisorn och suppleanterna utses för tiden
fram till nästa kongress.

§ 12 Valberedning
Val av ordförande, övriga styrelseledamöter
samt revisorer och revisorssuppleanter skall
förberedas av en valberedning bestående av
minst tre medlemmar, vilka utses av
kongressen för en tid av två år.
Valberedningens förslag på kandidater till
förtroendeposter i styrelsen skall inför
kongress vara kansliet tillhanda senast 30
dagar före beslutad kongressdag. Styrelsen
äger avgöra tidpunkt för anmälan till kansliet
inför extra kongress om den inkallats för att
fatta beslut avseende förtroendepost (-er) i
styrelsen.

§ 13 Verksamhets och
räkenskapsår
Cykelfrämjandets verksamhets och
räkenskapsår omfattar tiden 1 jan till 31 dec.
Bokslut och revision skall vara utförd senast
1 april.

§ 14 Allmänna
sammanträden
Allmänna sammanträden är dels ordinarie
kongressen, dels extra kongress

§ 15 Kongress
Kongressen är Cykelfrämjandets högsta
beslutande instans.
Ordinarie kongress skall avhållas varje år och
före utgången av april månad.

§ 16 Kongress och motion till
kongress
Vid kongressen skall följande ärenden
behandlas:
1. Fastställande av röstlängd.
2. Fråga om kongressen är i laga ordning
utlyst.
3. Val av ordförande för kongressen.
4. Val av sekreterare för kongressen.
5. Val av två personer att jämte
ordföranden justera
kongressprotokollet.
6. Behandling av styrelsens verksamhetsoch förvaltningsberättelse för det
gångna året.
7. Behandling av revisorernas berättelse för
samma tid.
8. Fastställande av resultat- och
balansräkning för samma tid.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
under samma tid.

10. Behandling av inkomna motioner och
förslag från styrelsen.
11. Behandling av Cykelfrämjandets
verksamhetsinriktning och de
ekonomiska förutsättningarna för
kommande period.
12. Fastställande av årsavgifter.
13. Fastställande av arvoden till styrelse
och revisorer.
14. Val av ordförande i Cykelfrämjandets
styrelse.
15. Val av ledamöter i Cykelfrämjandets
styrelse.
16. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
17. Val av revisorer och
revisorssuppleanter.
18. Val av valberedning.
19. Övriga frågor.

Motion, som önskas behandlad på
kongressen, skall skriftligen, försedd med
motivering, vara inlämnad till kansliet senast
45 dagar före fastställd kongressdag.
Kongressen kan fatta bindande beslut endast
i fråga som anmälts vid utsändandet av
kongresshandlingarna.

§ 17 Extra kongress
Extra kongress äger rum då styrelsen så
beslutar eller då minst 10% av medlemmarna
gjort skriftlig framställan därom till
styrelsen.
Extra kongress skall då hålla inom 8 veckor
från det datum då framställningen inkommit
till styrelsen. Endast fråga/-or för vilken

sammankallande skett får behandlas vid
denna kongress.
Extra kongress kan genomföras på distans,
dvs. utan att ombuden samlas. Huruvida en
extra kongress kan genomföras som
distanskongress skall framgå då den beslutas
av styrelsen eller begärs av medlemmar.
Distanskongress
Vid distanskongress sänder styrelsen kallelse
med beslutsunderlag, eventuellt efter
föregående remiss, till kretsarna som
vidarebefordrar denna till ombuden.
Av kretsarna utsedda ombud skall inom fyra
veckor sända sina röster till den adress som
angivits i kallelsen.
Rösterna sammanräknas av styrelsen, som
upprättar beslutsprotokoll för
distanskongressen.
Beslut vid distanskongress skall godkännas
och protokollföras vid efterföljande kongress.
Ärenden vid distanskongress bör begränsas
till enkla ja/nej-frågor som inte kräver
debatt.

§ 18 Kallelse till kongress

§ 18 Kallelse till kongress

Kallelse till kongress utsänds till
styrelseledamöter och ortskretsar samt
annonseras i datamedia tillgängligt för
allmänheten och om så är möjligt i
medlemstidningen.

Kallelse till kongress utsänds till
styrelseledamöter, ortskretsar och
associerade medlemmar samt annonseras i
datamedia tillgängligt för allmänheten och
om så är möjligt i medlemstidningen.

Detta skall ske senast 90 dagar före ordinarie
kongress och 4 veckor innan extra kongress.

Detta skall ske senast 90 dagar före ordinarie
kongress och 4 veckor innan extra kongress.

Föredragningslista och förslag från styrelsen,
motioner samt övriga erforderliga handlingar
skickas ut till styrelseledamöter, distrikt och
ortskretsar senast 30 dagar före kongressen.

Föredragningslista och förslag från styrelsen,
motioner samt övriga erforderliga handlingar
skickas ut till styrelseledamöter, distrikt och
ortskretsar senast 30 dagar före kongressen.

§ 19 Deltagande i kongress
och rösträtter

§ 19 Deltagande i kongress
och rösträtter

I kongress deltar ett eller flera ombud för
varje ortskrets. Varje ombud har en röst.

I kongress deltar ett eller flera ombud för
varje ortskrets samt ett ombud från varje
associerad medlem. Varje ombud har en röst.

Fördelning av kretsombud:
• varje krets har rätt till ett ombud
• ytterligare 25 ombud fördelas bland
kretsarna i proportion till antalet
medlemmar (räknat vid utgången av
närmast föregående kalenderår)
• för varje ombud utses också en ersättare
som ersätter ordinarie ombud om
denne skulle få förhinder att deltaga
• ombud och ersättare får endast utses
inom den krets de skall representera

Medlem i Cykelfrämjandets styrelse och
revisorer har rätt att deltaga i kongress med
yttranderätt och förslagsrätt men utan egen
rösträtt.
Enskild medlem äger rätt att närvara vid
kongress men då utan rösträtt.
Styrelsen beslutar om hur kostnaden för
kongress skall täckas, med hänsyn tagen till
att alla kretsar skall ges möjlighet att deltaga
på lika villkor.
Namn på utsedda ombud till kongress och
ersättare inom varje enskild krets skall
anmälas skriftligt till kansliet senast en
kalendervecka före kongress. Protokoll från
styrelsemöte, där beslut om kongressombud
framgår, skall medföras till kongressen.
För att fatta beslut krävs enkel majoritet.
Undantag är ärenden enligt § 20 och 21.
Ordföranden har alltid utslagsröst vid lika
röstetal, utom vid personval då lotten avgör.

Fördelning av kretsombud:
• varje krets har rätt till ett ombud
• ytterligare 25 ombud fördelas bland
kretsarna i proportion till antalet
medlemmar (räknat vid utgången av
närmast föregående kalenderår)
• för varje ombud utses också en ersättare
som ersätter ordinarie ombud om
denne skulle få förhinder att deltaga
• ombud och ersättare får endast utses
inom den krets de skall representera

Medlem i Cykelfrämjandets styrelse och
revisorer har rätt att deltaga i kongress med
yttranderätt och förslagsrätt men utan egen
rösträtt.
Enskild medlem äger rätt att närvara vid
kongress men då utan rösträtt.
Styrelsen beslutar om hur kostnaden för
kongress skall täckas, med hänsyn tagen till
att alla kretsar och associerade medlemmar
skall ges möjlighet att deltaga på lika villkor.
Namn på utsedda ombud till kongress och
ersättare inom varje enskild krets och från
associerad medlem skall anmälas skriftligt till
kansliet senast en kalendervecka före
kongress. Protokoll från styrelsemöte, där
beslut om kongressombud framgår, skall
medföras till kongressen.
För att fatta beslut krävs enkel majoritet.
Undantag är ärenden enligt § 20 och 21.
Ordföranden har alltid utslagsröst vid lika
röstetal, utom vid personval då lotten avgör.

§ 20 Stadgar, stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras att
beslut fattas om ändringen vid två på
varandra följande kongresser. Den ena av
dessa skall vara ordinarie kongress.
För att beslutet skall anses vara giltigt behövs
2/3 majoritet av det vid varje kongress
representerade röstetalet.
Förslag till ändring av stadgarna kan lämnas
in av styrelsen, av ortskrets eller av enskild
medlem. Ortskrets och enskild medlem går
till väga enligt §16, motion som önskas
behandlad vid kongress..

§ 21 Föreningens upplösning
För upplösning av Cykelfrämjandet behövs
beslut vid två på varandra följande ordinarie
kongresser. Styrelsen väcker förslaget och
detta skall senast 60
dagar före vardera kongressen ha delgivits
medlemmarna.
För att beslutet skall anses vara giltigt behövs
2/3 majoritet av det vid varje kongress
representerade röstetalet.
Om Cykelfrämjandet upplöses skall beslut
fattas vid den sista av de två kongresserna
hur man skall förfara med föreningens
medel.

Proposition 3
Introduktion
Under årsstämman 2017 inkom en medlemsmotion betitlad ’Ordförande och generalsekreterare i
Cykelfrämjandet’ (nr. 3). Motionen ansågs besvarad då riksstyrelsen föreslog att behovet av en
generalsekreterare skulle utredas under verksamhetsåret 2017. Frågan diskuterades vid flera

tillfällen under år 2017 och en arbetsgrupp har utsetts för att förbereda ett förslag. På kongressen
2018 lades följande proposition fram:

1. ATT en generalsekreterare inte tillsätts nu, men att styrelsen får i uppdrag att fortsätta
utreda behov, arbetsuppgifter, tidsåtgång och liknande för en sådan samt motsvarande
förväntningar för ordförandeposten.
Styrelsen fick således i uppdrag från kongressen 2018 att inför kongressen 2019 utreda behov,
arbetsuppgifter, tidsåtgång och liknande för en tänkbar generalsekreterare samt motsvarande
förväntningar för ordförandeposten.

Bakgrund
Cykelfrämjandets riksorganisation drivs sedan många år av en medlemsvald styrelse. Detta har varit
en välfungerande organisationsform för att leda föreningens då en stor del av föreningens
verksamhet har utfört på kretsnivå, så som cykelutflykter och cykelträffar. Riksorganisationen har
framförallt haft ansvar för kansli, ekonomi, årsstämman, kretsvård och medlemstidningen. De
senaste åren har dock två verksamhetsområden växt lavinartat på riksnivå: cykelpolitik och
utvecklingsprojekt. Inom cykelpolitik har Cykelfrämjandet gått från att vara en relativt tystlåten
förening till att ha en stark röst i en mångfald av påverkansforum samt att frekvent synas och höras
i den offentliga debatten. Detta är delvis ett resultat av idogt arbete från engagerade medlemmar,
men är även en effekt av allmänhetens allt större intresse för cykelfrågor. Inom utvecklingsprojekt
har tillväxten gått ännu snabbare. Cykelfrämjandet har på kort tid mångdubblat sin årliga
omsättning inom projektverksamhet och driver idag en rad uppmärksammade projekt med det
gemensamma målet att främja cykling.
En baksida med att aktiviteten inom cykelpolitik och utvecklingsprojekt har ökat i den takt den har
gjort är att Cykelfrämjandet (ännu) inte har hunnit anpassa organisation och rutiner därefter.
Verksamhetsområdena skapar, utöver den faktiska verksamheten, mycket extraarbete vad gäller
t.ex. administration, planering, ledning och kommunikation. En följd av detta är att
ordföranderollen har vuxit betänkligt, långt utöver det traditionella, strategiska ansvaret som
styrelseordföranderollen oftast innebär.
Under 2018 har det skett en rad organisatoriska förändringar och tack vare flera beviljade projekt
har personalrekrytering varit möjlig och nödvändig. En administratör har anställts på heltid för att
sköta kanslitjänster och administration och en redovisningsekonom har anställts på deltid för att
sköta ekonomi och bokföring. Därutöver har en kommunikatör anställts som förutom framställande
av medlemstidning har i uppgift att sköta föreningens externa kommunikation tillsammans med
ordförande. Utöver dessa tjänster har projekten möjliggjort anställning av ett antal projektledare
och projektmedarbetare.
Det operativa arbetet som under 2018 legat på ordförande har fördelats ungefär enligt följande:

•

Intern och extern kommunikation

•

Cykelpolitik

•

Projektkoordinering och projektansökningar

•

Förberedelse av styrelsemöten

•

Föreningsutveckling

Förutom de ovannämnda punkterna ovan har personalrekrytering och personalhantering vuxit
avsevärt. Att föreningen på kort tid vuxit i personalstyrka ställer nya krav på föreningens förmåga
som arbetsgivare. Att överlämna ansvaret för personalhantering på förtroendevalda riskerar i
längden att skapa en ohållbar situation både för föreningen och de anställda.

Under 2018 har frågan om Generalsekreterare utretts av ordförande efter diskussioner i
Verkställande utskottet. Slutsatsen är att Cykelfrämjandets verksamhet nu vuxit till en storlek som
både möjliggör och kräver en Generalsekreterare.

Propositionen lyder:
Att styrelsen får i uppdrag att inrätta tjänsten Generalsekreterare.
Att styrelsen får i uppdrag att ta fram en arbetsbeskrivning för generalsekreterare respektive
ordförande och inleda en rekryteringsprocess.

Proposition 4
Fastställande av arvoden till styrelse
Styrelsen föreslog på kongressen att styrelsearvodet 2018 skulle höjas till 150 000.
Bakgrunden var att ersätta ordförande för de många timmar som läggs ned på föreningens löpande
verksamhet. Kongressen beslöt i enlighet med det föreslagna beloppet, men överlät åt styrelsen att
fördela beloppet inom styrelsen.
Under året har dock situationen ändrat något då ordförande kunnat arbeta och få ersättning inom
ramen för bidragsfinansierade projekt. Det är dock viktigt att det finns tydliga riktlinjer för
styrelsens arvode för att skapa en kontinuitet mellan åren. Styrelsen föreslår därför att arvodet till
styrelsen anpassas för att uppgå till ett prisbasbelopp (46 500 för 2019) exklusive sociala avgifter.
Styrelsen kan sedan internt fördela summan mellan ordförande och övriga ledamöter. Vårt
preliminära förslag är att 10 000kr går till ordförande i grundarvode samt ett belopp per
styrelsemöte till samtliga inklusive ordföranden. Detta belopp får räknas ut exakt när man vet hur
stor styrelsen blir.

Propositionen lyder:
Att styrelsens arvode för 2019 uppgår till ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

Valberedningens förslag
2019-04-11

Valberedningens förslag till Cykelfrämjandets kongress 2019
Inför kongressen 2019 består valberedningen av Eva Lind-Båth, Bodil Sonesson och Ian Fiddies.
Valberedningen föreslår att kongressen 2019 beslutar enligt följande.

Ordförande:
Lars Strömgren

Väljs på ett år

Styrelse:
Jöran Fagerlund

Omval på två år

Kent Larsson

Omval på två år

Lina Jönsson

Nyval på två år

Sandra Viktor

Nyval på två år

Charlotte Hagström

Nyval på två år

Sitter kvar ett år på sina mandat:
Rune Karlberg
Jakob Hammarbäck
Allan Hedlund
Tobias Adolfsson
Suppleanter:
Mariam Al-Sabty

Nyval på två år

Kristina Glitterstam

Nyval på två år

Revisorer:
Crister Melander

Nyval på ett år

Vakant
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Omval på två år

Bilaga 1. Information om av valberedningens föreslagna styrelseledamöter i
Cykelfrämjandets riksstyrelse
Ordförande:
Lars Strömgren

Samhällsplanerare och civilekonom med stort
intresse för opinionsbildning kring cykling.
Lars är vald till ordförande för fjärde året i rad,
han har skapat ett stort nätverk med olika
cykelaktörer och är även ordförande för
paraplyorganisationen Svensk Cykling samt
vice-president i European Cyclists’ Federation.
Lars figurerar flitigt i svenska medier, driver
cykelpolitiken framåt och representerar
föreningen i många olika sammanhang.

Styrelse:
Jöran Fagerlund

Jöran Fagerlund är 45 år, bor i Göteborg, och
har en lång föreningsbakgrund och ett långt
politiskt engagemang. Sedan år 2015 är
Jöran Fagerlund ordförande för Kretslopp och
vattennämnden i Göteborg och 1:e
vice ordförande i det kommunala bolaget
Higab. Under fyra år satt Jöran som
styrelseordförande för Sveriges största
allmännyttiga bostadsbolag – Bostads AB
Poseidon och tio år i Miljö- och klimatnämnden
i Göteborgs Stad, varav två år som ordförande.
Han är utbildad grafisk formgivare, filmare och
fotograf med intresse även för
kommunikationsfrågor. Han brinner främst för
politiska påtryckningar för ökad infrastruktur
och göra att få cykeln till ett transportmedel
både vid korta och längre resor, exempelvis
genom att kunna ta med cykeln på SJ:s tåg.

Kent Larsson

Kent Larsson är datakonsult med stort intresse
och kunskap i ekonomi, ett område där han har
visat sig vara en stor tillgång för
styrelsearbetet. Han är Cykelfrämjare sen
tonåren och var med och startade
Göteborgskretsen där han för närvarande är
revisor. Han haft ett flertal kassörs- och
revisorsuppdrag i olika föreningar och är invald
i Cykelfrämjandets riksstyrelse för andra året i
rad.

Lina Jönsson

En stolt lantis, 37 år, som bor på en mindre
gård i norra Skånes tillsammans med man och
två barn, hund, katter och ett litet gäng
alpackor.
Utbildad landskapsvetare och har jobbat med
och har ett genuint intresse för vandring och
cykling sedan många år tillbaka.
Arbetar på region Skåne med regional
utveckling, bland annat med cykelleden
Sydkustleden, som invigs i juni.

Sandra Viktor

Hellre utomhus än inomhus. Helst av allt på
cykel. Till och från jobbet året runt och i skogen
på fritiden. 38-årig hemvändare som bott i
såväl Sthlm, Malmö som Genève och Podgorica.
Bor med man och två barn i Linköpings tätort
och har just nu en delad tjänst mellan Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen som
Miljösamordnare med fokus på mobilitet och
som Projektledare för hållbarhet på Science
Park Mjärdevi.
Nämn stadsutveckling, innovationer,
hållbarhet, nudging och samverkan - och
Sandra går igång.

Charlotte Hagström

Bor i Lund, 54 år, docent i etnologi vid Lunds
universitet. Verksam som lärare och forskare
vid Institutionen för kulturvetenskaper.
Är engagerad i Cykelfrämjandets cykelkurser
och tycker att alla ska få möjlighet och
utrymme att lära sig cykla. Arbetar sedan ett
par år inom forskningsprojektet ”Cykeln och
friheten: Att överskrida fysiska, rumsliga och
kulturella gränser”. Cyklar dagligen och året
runt.

Suppleanter:
Mariam Al-Sabty

Född och uppvuxen i Malmö, där familjen finns.
Bor numera i Örebro, 19 år, och läser
rättsvetenskap med internationell inriktning på
universitetet.
Har jobbat inom service och har extrajobb vid
sidan om studierna.
Sommarjobbade på Cykelfrämjandet 2017 och
var efter det extraanställd i Frihet på cykel.
Började i samband med det att cykla mycket
mer än tidigare och föredrar numera cykeln
framför all annan transport och friluftsliv!

Kristina Glitterstam

47 år och bor med man och tre barn i Nacka.
Civilingenjör Väg- och vatten från KTH och har
jobbat med trafik- och stadsplanering i drygt 20
år, både som konsult på Tyréns och kommunalt
på Stockholms stad.
Gärna trädgårdsarbete, biodling och träning på
fritiden.
Cykelpendlar till och från jobbet på
Kungsholmen (de senaste tre åren på elcykel, så
det kanske inte räknas?) Cyklar gärna på
semestrarna också och det har blivit många mil
på Gotland, Bornholm och i Holland.
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PROGRAM ORTSKRETSMÖTE 14 APRIL 2019

09.00-09.15 Riksstyrelsen hälsar välkomna

Riksstyrelsen

09.15-09.30 Cykling och Stroke - en Frihetsresa

Allan Hedlund

09.30-09.45 CTV 2019

Erik Svedin

09.45-10.00 FPC – cykelkurser och meck

Fabienne Roux

10.00-10.15 Presentation av årets vinnare av
Cykelfrämjandets uppsatsstipendium
10.15-10.30 Vad vi gjort 2018 och tänker inför 2019.
Cykelfrämjandets projekt och cykelpolitik

Riksstyrelsen

10.30-11.00 FIKA
11.00-11.45 Workshop – var är vi och vart är vi på väg?
Övning om vad kretsarna vill att vi prioriterar
och vilket stöd som behövs
11.45-12.00 Göteborgskretsen om cykelpolitiskt arbete
12.00-12.15 Introduktion till workshop/diskussionsgrupper
12.15-13.00 Workshop/diskussionsgrupper
Grupp 1 Cykelturism & rekreationscykling
Grupp 2 Cykelutbildning barn & unga
Grupp 3 Trafik- och samhällsplanering
Grupp 4 Att skriva en debattartikel/insändare
13.00-14.00 LUNCH

Göteborgskretsen

