
 
Verksamhetsplan för år 2020 
CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG 

 
Föreningen hade i slutet av 2019 

- 609 huvudmedlemmar 

- 110 familjemedlemmar 

- 11 ungdomsmedlemmar 

DVS ett total antal medlemmar på 730 medlemmar. Detta är en markant höjning jämfört med 2018 

då vi avslutade året med 618 medlemmar, vilket innebär att vi nådde vårt mål med en 5%-ig ökning 

av medlemsantalet. 130-140 av dessa var deltagare på cykelkurserna för nybörjare.  

Planerade aktiviteter för 2020 är: 

Utfärder – kvällsturer, dagsturer vissa söndagar, turer för daglediga. Ibland har turerna ett särskilt 
tema. 

Cykelorientering – vår populära cykelorientering fortsätter som tidigare. Vi kommer undersöka olika 
möjligheter för ökat deltagande. 

Säröleden – årlig cykling för 46:e gången 30:e augusti 2020. Cykling 50 km med deltagaravgift och 
priser. Vi hoppas i år på 150 deltagare och fint väder, då det nu har varit 2 år i rad med mycket regn 
och mindre deltagande. 

Möten – årsmöte, styrelse- och kommittémöten 

Trafikfrågor – vi arbetar med trafikfrågor gentemot kommunerna i vårt geografiska område. Vi 
besvarar olika remisser, deltar i cykelnätverk, trafikdagar etc. Efter förfrågan i enstaka fall är vi med 
på aktiviteter i skolor eller på annat håll.  

Samarbeten – vi fortsätter vårt samarbete med andra organisationer – Cykelköket, 
Naturskyddsföreningen m.fl., i cykelfrågor. 

Medlemsvärvning – ett annat mål är att värva fler medlemmar, genom att 

- öka synligheten i olika medier, även i sociala medier 

- synas mer på olika cykelrelaterade evenemang 

- förtydliga kommunikationen kring vårt arbete samt hur man kan engagera sig 

Kommunikation till våra medlemmar – medlemsinformation skickas ut två gånger per år – inför 
årsmötet och inför Säröleden 

Särskilt fokus för året – Barn och cykling. Vi kommer att fortsätta trycka på för att få cykling 
integrerad i skolarnas verksamhet, samt undersöka andra möjligheter att öka cyklandet hos barn. 

 

Vår lokal på Lilla Munkebäcksgatan 11 A är basen för verksamheten. Den används som samlingsplats 
för olika aktiviteter, för möten och som förvaringsplats. 
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