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Verksamhetsberättelse 2019  

  

Ordförandes inledning  
2019 har varit ett händelserikt år för CF Storstockholm. I samband med 
årsmötet och en extra stämma togs ett enhälligt beslut om att den 
tidigare Norrortskretsen skulle upptas i Storstockholmskretsen, vilket 
inneburit att Storstockholm i ordets sanna bemärkelse blivit just 
Storstockholm. 
Förutom att nya medlemmar därmed upptagits i kretsen har också vårt 
arbete breddats med initiativ såsom den mycket populära 
Cykelorienteringen Kulturtrim. Likaså arrangeras nu cykelturer och 
utbildningar från Nynäshamn i söder till Roslagen i norr. Det är 
naturligtvis mycket roligt, men ställer också högre krav på 
administration och kommunikation för att hålla samman kretsens arbete 
från styrelsen och arbetsgruppers sida. Att skapa samhörighet och kunna 
dela erfarenheter inom våra stora och geografiskt utspridda krets 
kommer att fortsatt vara en prioriterad fråga för styrelsen. 
 
Nedan följer en summering av vad som skett inom kretsen under det 
gångna verksamhetsåret på ett antal olika områden. 
 

1. Medlemsutveckling 2019 
 

Kretsen har under året kraftigt ökat sitt medlemsantal. Per den 1 januari 
2019 var antalet medlemmar i Storstockholm 1 188 och per den 31 
december 2019 motsvarande siffra 1 615. Detta kan naturligt förklaras 
av att Norrortskretsens medlemmar har upptagits av Storstockholm, 
men också att många nya som medlemmar kommer in i samband med 
cykelkurser inte blir medlemmar påföljande år. Under året har också 
många personer valt att inte förlänga sitt medlemskap, 
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vilket fortsatt bör vara något som kretsen bör arbeta för att motverka, 
genom att söka svar på varför man upphör med sitt medlemskap och vad 
kretsen kan göra för att minska sannolikheten för att detta sker. 
Medlemsantalet är viktigt eftersom det ger föreningen trovärdighet som 
opinionsbildare, men också därför att fler medlemmar innebär ökade 
möjligheter att driva olika former av cykelfrämjande aktiviteter.  
 

2. Turverksamheten 
Under verksamhetsåret har 20 turer arrangerats i kretsens regi. Turerna 
syftar både till att ge medlemmar möjlighet att träffas cykla tillsammans 
men är också en form av service till alla personer som är intresserade av 
att komma ut och cykla och lära sig mer om Cykelfrämjandet. 
Samordnande för turverksamheten från styrelsen är Ena Cupina och 
styrelsen har också gjort försök att bredda utbudet av vilka typer av 
turer som anordnas. Turerna är dock resurskrävande eftersom de både 
ska planeras och genomföras av en turledare. Styrelsen vill rikta ett 
särskilt tack till alla er som bidrar med detta under er fritid! 
 

3. Opinionsbildning 
Kretsen har under året fortsatt att driva påverkansarbete för att öka 
möjligheterna att välja cykeln. Utgångspunkten för detta arbete sker från 
Cykelfrämjandets nationella 8-punktsprogram. Rent praktiskt består 
arbetet av möten med kommunalpolitiker och tjänstemän, insändare och 
deltagande i media samt anordnande av debattmöten. Under hösten 
anordnades i samband med höstmötet debatt mellan trafikborgarråd 
Daniel Helldén och Johanna Grant från Gröna Bilister angående det 
ökande användandet av elsparkcyklar. 
 

4. Cykelutbildningar 
Under verksamhetsåret har kretsen arrangerat 36 kurser som haft totalt 
c:a 300 deltagare. Varje kurs kräver utbildning av såväl huvudledare som 
instruktörer vilket sker i två omgångar per år i kretsens regi. Intresset 
från kommunerna är fortsatt stort och efterfrågan är större än 
kapaciteten kretsen har att genomföra dessa.  
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Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som hjälp till att arrangera kurser 
och uppmanar samtidigt fler frivilliga att delta i denna, ytterst 
cykelfrämjande, aktivitet.  
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