
 

 
Verksamhetsberättelse för år 2019 
CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG 
 
Styrelse under året: Ian Fiddies (ordförande), Fabienne Roux (vice ordförande), Ralf Englund (kassör), Jöran 
Fagerlund, (sekreterare), Lisbeth Borgesand, Torbjörn Olsson, Camilla Baunsöe 
 
Revisorer: Camilla Karlsson och Kent Larsson. Suppleant Silvia Mathiasson 
 
Valberedning: Joakim Bjerhem och Erik Sandblom  
 
Trafikutskott: Ian Fiddies, Rolf Broberg, Erik Sandblom, Camilla Baunsöe, John Slinning Jannesson, Johanna 
Stenberg och Gustaf Frid. 

Utfärdsansvarig: Lisbeth Borgesand  

Kommitté för Säröleden: Lisbeth Borgesand och Torbjörn Olsson. Ralf Englund ansvarade för bokföring och 
ekonomi  
 
Ansvarig för hemsidan: Erik Sandblom 
 
Ansvariga för cykelorienteringen: Annika Persson och Ingemar Mattsson 
 
 
1 Årsmöte 
 
Föreningens årsmöte hölls lördagen den 30 mars 2019 i en lokal på Linnéplatsen och lockade 29 
medlemmar.  
 
En motion från John Slinning Jannesson hade inkommit till årsmötet. Motionen hade rubriken ”Göteborg 
behöver växla upp” med områdena ”helhetlig planering och prioritering”, ”cykelleder – E6 för cykel”, 
”cyklodukt Centralen – lyft cyklingen” samt ”stopp för försämringar vid arbeten”. Motionen besvarades 
med att ge i uppdrag åt styrelsen och trafikutskottet att arbeta för att motionens innehåll verkställs samt 
att ha intentionen att skriva debattartiklar med detta som underlag. 
 
Karl Zander, Rolf Broberg och Johanna Stenberg lämnade sina platser i styrelsen och ersattes av Fabienne 
Roux och Camilla Baunsöe.   
 
På årsmötet fastställdes också reviderade stadgar för föreningen (ett andra beslut). För att ändringarna ska 
vara giltiga ska de nu formellt godkännas av riksföreningen.  
 
Fabienne Roux berättade om ”Frihet på cykel”, ett antal cykelkurser för nybörjare som hon i 
riksföreningens regi genomför i Göteborg.  
  
Efter mötet utdelades utmärkelser för flitigt deltagande i våra utfärder. Priser lottades också ut bland 
samtliga utfärdsdeltagare. I samband med årsmötet serverades lättare förtäring. 
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2 Styrelse och kommittéer   

Under år 2019 har nio protokollförda styrelsemöten hållits, samtliga öppna för föreningens medlemmar. 
Styrelsen har lett den löpande verksamheten och har även till uppgift att utse kommittéer, utskott och 
ansvariga för olika områden (se ovan). 
 
3 Lokalen 
 
Vår lokal på Lilla Munkebäcksgatan 11 A är basen för vår verksamhet. Förutom förvaringsplats för vårt 
material har vi under det gångna året använt lokalen för möten och för invigning och avslutning av 
cykelorienteringen. Medlemmar och andra har besökt lokalen under året och i besöksboken har noterats 
vem/vilka som varit i lokalen vid vilka tillfällen.  
 
4 Medlemskommunikation 
 
Under året gjordes två ordinarie utsändningar till medlemmarna i e-postmeddelanden eller brev. Den 
första utsändningen i mars bestod av kallelse till årsmötet, utfärdsprogram för våren 2019 och inbjudan till 
årets cykelorientering. I den andra utsändningen i juli månad fanns utfärdsprogrammet för hösten 2019 
och inbjudan till Säröledscyklingen. Det gjordes även ett extra utskick med e-post i anledning av 
föreläsningen med Marjut Ollitervo (se nedan). 
 
Under året har föreningen också uppdaterat sina konton på Facebook, Twitter och Instagram.  
 
5 Hemsidan  
     
På hemsidan, www.cykelframjandet.se/goteborg finns information om medlemskap, styrelse och 
styrelsemöten, lokalen, utfärder, cykelorienteringen m.m. Hemsidan omarbetades under året, vilket 
innebar en del förändringar i dispositionen.   
 
6 Trafikfrågor   
 
Sedan årsmötet 2019 har trafikutskottet haft tre möten. Förutom av styrelsen valda ledamöter har Hanna 
Asp deltagit i arbetet.  
 
Trafikutskottet har bevakat detaljplaner och områdesprogram för centralenområdet eftersom utvecklingen 
av centralenområdet gör att det riskerar att bli en barriär som isolerar Hisingen och södra älvstranden från 
Göteborg söder om Centralen för cykling. Mer om det formella yttrandet kan läsas under följande rubrik: 
https://cykelframjandet.se/goteborgskretsen/2020/02/21/nya-centralenomradet-en-barriar-for-cykling/. 
Trafikutskottet har även varit i dialog med trafikkontoret om Hisingsbrons kommande cykelbanor och dess 
anslutningar.   
 
Innan årsmötet 2019 skickade trafikutskottet ett formellt yttrande till Stadsbyggnadskontoret angående en 
planerad bussdepå vid Radiomotet som hotar att stycka upp den populära cykelbanan Säröleden. Yttrandet 
kan läsas under följande rubrik: 
//https//cykelframjandet.se/goteborgskretsen/2019/02/10/cykelframjandet-yttrar-sig-om-ny-bussdepa-
intill-sarobanan/. 
 
Trafikutskottet har också skickat in ett yttrande om den kommande översiktsplanens hantering av 
pendlingscykelbanor samt haft möte med Socialdemokraternas nya ledamot i trafiknämnden, Blerta Hoti.              
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7 Säröleden 
 
Motionsloppet Säröleden genomfördes den 1 september 2019 för 45:e gången och är en familjeaktivitet 
som lockar hela familjer snarare än ett traditionellt motionslopp. Även i år drabbades vi av dåligt väder, 
framför allt av en prognos som visade 30 mm regn, vilket säkert skrämde bort många. Nu blev det inte så 
farligt med regnandet och 73 cyklister deltog, vilket är 10 fler än förra året. Även i år gjorde Owe 
Magnusson en stor insats med att göra reklam för loppet på olika sätt. Förstapriset var som tidigare ett 
presentkort på cykel från Sportson. För andra gången hade Fabienne Roux med sig en liten grupp av 
nylärda cyklister från cykelkurserna samt ett par volontärer. Som vanligt delade vi ut plaketter för 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35 och 40 genomförda lopp och alla som fullföljde årets cykling fick var sin medalj och dessutom 
utlottades presentkort, cykeltillbehör, t-shirts m.m. Ett stort tack till Sportson som sponsrade oss med 
nummerlappar och halva kostnaden för cykeln samt hade med sig stora reparationstältet med personal 
som gratis åtgärdade fel på ett antal cyklar före starten. Serveringen av korv med bröd vid målet var ett 
uppskattat inslag i arrangemanget.  
 
8 Utfärder 
                 
Under år 2019 genomförde vi 26 cykelutfärder, några av turerna ingick i cykelorienteringen och en del av 
de andra utfärderna var kombinerade med någon aktivitet, såsom besök vid någon sevärdhet. På varje 
utfärd har deltagarnas namn noterats och under årsmötet kommer en dragning baserad på de deltagare 
som är närvarande att ske. Vi delar ut presentkort till dem som har deltagit flest gånger. 
 
9 Ungdomsverksamhet 
 
Våra aktiviteter är inte specifikt inriktade mot ungdomar. Vi har dock många barn- och 
ungdomsmedlemmar. Barn och ungdomar deltar också i utfärder och i motionsloppet Säröleden.  
 
10 Cykelorientering  
   
För femtonde året i rad arrangerade föreningen en cykelorientering och några deltagare kom till 
invigningen som tilldrog sig i lokalen i slutet av mars. Därefter hade de omkring 40 deltagarna t.o.m. 
september månad på sig att svara på olika frågor som hade med ”konst – kan förekomma i olika storlekar 
och former” - att göra. Avslutningen i oktober lockade ett antal av deltagarna till lokalen med prisutdelning 
och förplägnad. Även i år har Annika Persson och Ingemar Mattsson haft ansvaret för cykelorienteringen. 
 
11 Deltagande i riksföreningens verksamhet  
     
Ian Fiddies, Fabienne Roux och Erik Sandblom representerade Göteborg vid kongressen i Hallsberg i april 
2019. 
 
Några medlemmar ställde upp som funktionärer i riksföreningens monter på Cykelmässan i Göteborg den 
15-17 mars 2019.  
 
12 Föredrag ”omtag av trafiksäkerhet” 
 
Genom Erik Sandbloms försorg inbjöds Marjut Ollitervo från finska Cykelfrämjandet att hålla ett föredrag 
på engelska med rubriken ”Omtag av trafiksäkerhet”. Föredraget hölls på Ekocentrum, 
Aschebergsgatan 44 onsdagen den 20 mars 2019. Kostnaden för resa, uppehälle m.m. för Marjut 
bekostades nästan helt genom frivilliga bidrag från medlemmar.  
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13 Övriga arrangemang och sammankomster 
 
Camilla Baunsöe och Fabienne Roux deltog i ”gamlestadsgalej” lördagen den 7 september 2019 och 
presenterade Cykelfrämjandet samt värvade medlemmar.  
 
14 Cykelkurser med Frihet På Cykel 
 
Under 2019 har projektet ”Frihet På Cykel” (cykelkurser för vuxna som inte kan cykla), fortsatt i Göteborg. 
Fabienne Roux är anställd som projektledare för Västra Götalandsregionen via riksorganisationen. 
Cykelkurser sker nu i Cykelfrämjandets regi och tack vare olika samarbeten, i 4 områden: Norra 
Biskopsgården, Bergsjön, Gårdsten samt Tynnered. Under 2019 blev det hela 14 kurser mot 7 förra året. 
Kurserna hölls av ett 20-tal volontärer med Fabienne som stöd, detta resulterade i 130-140 nya cyklister. 
Ett antal lättare utflykter gjordes, några var som framgår ovan med i Säröleden. Förhoppningen är att nya 
cyklister ska kunna bli en del av kretsens verksamhet, både genom att vara med på t.ex. kretsens utflykter 
samt på Säröleden, men också genom att bjuda kretsens medlemmar till deras aktiviteter, så att grupperna 
“vana cyklister” och “nya cyklister” ska få träffas mer i framtiden. Detta skulle vara ett mycket bra sätt att 
stödja nya cyklister i sin utveckling, samt bidra till fler aktiviteter och träffar inom kretsen.   
 
15 Medlemmar och medlemsvärvning 
 
Antalet medlemmar den 31 december 2019 uppgick till 730 mot 618 föregående årsskifte. Den stora 
ökningen beror till allra största delen på att deltagarna i cykelkurserna blir medlemmar i föreningen. Den 
stora utmaningen är att få dessa deltagare att vilja fortsätta vara medlemmar i Cykelfrämjandet, vilket nu i 
början av 2020 har visat sig vara svårt. Även förutom cykelkursdeltagarna har emellertid antalet 
medlemmar pekat lite uppåt, vilket är positivt.  
Vi vill även här tacka vår medlem Owe Magnusson som bidrar lite extra genom att dela ut 
informationsmaterial och tidningar.  
 
16 Ekonomi 
 
Årets resultat och den ekonomiska ställningen framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.    

 
 
 
 
Styrelsen 


