
Verksamhetsberättelse 2020 
Ordförandes inledning  

På grund av pandemin har de5a verksamhetsår varit något kortare än vad det brukar vara. Den nya 
styrelsen >llträdde i oktober 2020 och har nu suBt i nästan e5 halvår.  Både pandemin men även det 
korta verksamhetsåret har påverkat verksamheten något. Inga fysiska >llställningar har >llexempel 
kunnat genomföras.  

Nedan följer en summering av vad som ske5 inom kretsen under det gångna verksamhetsåret på e5 
antal olika områden.  

1. Medlemsutveckling 2020  

Kretsen har under hela 2020 året haK e5 medlemsantal som speglar föregående år. Per den 1 
januari 2020 var antalet medlemmar i Storstockholm drygt 1300 st och per den 31 december 
2020 motsvarande siffra 1500 st.  

Varia>onen i medlemsantalet beror på a5 det i början av året är en del som väljer a5 inte 
förnya si5 medlemskap och under årets gång >llkommer nya medlemmar, varför siffran all>d 
är högst vid slutat av året. Under åren har också som vanligt många personer valt a5 inte 
förlänga si5 medlemskap, vilket fortsa5 bör vara något som kretsen bör arbeta för a5 
motverka, genom a5 söka svar på varför man upphör med si5 medlemskap och vad kretsen 
kan göra för a5 minska sannolikheten för a5 de5a sker. Medlemsantalet är vik>gt eKersom 
det ger föreningen trovärdighet som opinionsbildare, men också därför a5 fler medlemmar 
innebär ökade möjligheter a5 driva olika former av cykelfrämjande ak>viteter.  

2. Turverksamheten  

Då verksamhetsåret endast varit under höst/vinter har turverksamheten inte hunnit 
genomföra några turer. Vi har dock hunnit planera alla turer för 2021 och 14 turer är 
planerade.  

Så länge rådande rekommenda>oner >llåter dessa så klart, skulle det bli ändringar skriver vi 
ut det på vår hemsida: h5ps://cykelframjandet.se/storstockholm/. Fler turer kan komma a5 
anordnas, informa>on om dessa läggs i så fall ut på hemsidan. Under cykelturerna har vi i 
styrelsen beslutat a5 vi håller avstånd, delar upp oss i mindre grupper om det behövs och gör 
inga stopp inomhus. 

Turerna syKar både >ll a5 ge medlemmar möjlighet a5 träffas cykla >llsammans men är 
också en form av service >ll alla personer som är intresserade av a5 komma ut och cykla och 
lära sig mer om Cykelfrämjandet. Samordnande för turverksamheten från styrelsen är Ena 
Cupina och styrelsen har också gjort försök a5 bredda utbudet av vilka typer av turer som 
anordnas. Turerna är dock resurskrävande eKersom de både ska planeras och genomföras av 
en turledare. Styrelsen vill rikta e5 särskilt tack >ll alla er som bidrar med de5a under er 
fri>d!  



3. Opinionsbildning  

Kretsen har under året fortsa5 a5 driva påverkansarbete för a5 öka möjligheterna a5 välja 
cykeln. Utgångspunkten för de5a arbete sker från Cykelfrämjandets na>onella 8-
punktsprogram.  

Under hösten och vintern har de5a arbete främst y5rat sig i uppstarten av en remissgrupp. 
Som svara på fler större remisser inom Stockholms regionen.  

Vi i styrelsen har även ställt upp på intervjuer med >dningar om cykeltrender och fram>dens 
cykling. Samt varit i kontakt med kommunalpoli>ker om möjligheten a5 samarbeta och 
stödja dessa i deras arbete med cykelpoli>k. I styrelsen har vi även varit del av Sundbybergs 
Cykelråd.  

Vi har även anordnat e5 webbinarium om cykelplanering som hölls på Zoom. Under 2021 
hoppas vi kunna erbjuda fler webbinarium eller fysiska ak>viteter så fort dessa >llåts igen.  

4. Volontärarbete och tackmiddag  

Styrelsen vill rikta e5 stort tack >ll alla som hjälp >ll a5 arrangera turer, kurser och andra 
ak>viteter! Vi uppmanar sam>digt även fler frivilliga a5 delta i a5 ak>vera sig inom 
föreningen. Hör gärna av er >ll styrelsen om ni vill hjälpa >ll på något sä5.  

Vi i styrelsen har skju>t på tackmiddagen in i det sista. Vi hoppades a5 vi ska kunna 
genomföra denna och a5 vaccineringen skulle hunnit komma igång. Men tyvärr verkar det 
dröja lite. I stället kommer vi skicka en liten tackpresent >ll er alla volontärer på posten inom 
några veckor. Om du vet a5 du har varit volontär på något sä5 och inte skickat din adress >ll 
oss så gör det snarast. Adressen skickas >ll storstockholm@cykelframjande.se  
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