
  

 

   

 

Cykelfrämjandet 2023-03-23 

MOTIONER TILL CYKELFRÄMJANDETS 

ÅRSMÖTE 2023 

 

MOTION 1 

 

Jag föreslår att cykelfrämjandet skall verka för ett förbud mot att sätta kantsten tvärs cykelvägar. 

Kantstenar utgör onödiga risker för cyklande och fyller inga funktioner.  

 

Olle Andersson 

 

  



  

 

   

 

 

Cykelfrämjandet 2023-03-23 

MOTIONER TILL CYKELFRÄMJANDETS 

ÅRSMÖTE 2023 

 

MOTION 2 

 

Motion om att föreningen ska sluta förorda cykelhjälm 

Vid årsmötet 2021 fattades ett beslut om att föreningen behöver arbeta aktivt för att få in fler 

yngre medlemmar under de kommande åren.  

 
För att detta ska lyckas måste Cykelfrämjandet välkomna alla cyklister, oavsett vad de har på 

huvudet. interna hjälmpoliser hämmar en föryngring av föreningen. Fokus och energi tas från 

viktigare trafiksäkerhetsfrågor. 

 
Vi är några cykelaktivister som sett hur cyklande kamrater kommit och gått i Cykelfrämjandets 

arbete, mycket på grund av äldre medlemmars ohörsamhet till att tänka bortom hjälmen som 

första eller enda trafiksäkerhetsåtgärden för cyklister. 

 

(Tillägg efter korrespondens med motionärerna: “[förordandet] sker främst i lokalkrets, på 

riksplanet har jag bara sett det i samarbetet med Hövding, som jag kommer på på rak arm.” 

“Här säger riks att reflexväst är bra men inte ett krav, och att en tunn mössa under hjälmen 

ger säker cykling. 
https://cykelframjandet.se/vintercykling/ “) 

 

Robin Olsson 
Jakob Hise Kaldma 
Peppe Hämeenniem 
Otto Herdy 
Kalle Hederos Eriksson 
Joakim Bjerhem Jönsson, genom Robin Olsson 
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MOTIONER TILL CYKELFRÄMJANDETS 

ÅRSMÖTE 2023 

 

MOTION 3 

 

Motion om disciplinära åtgärder för påhopp på medlemmar som har en annan åsikt i 

hjälmdebatten 

Påhopp från föreningsmedlemmar på andra medlemmar som har en annan åsikt i 

hjälmdebatten ska rendera i en skriftlig varning via vanlig post. Upprepad ohörsamhet bör 

kunna leda till uteslutning ur föreningsarbetet eller uteslutning ur föreningen 

En av oss blev ansvarig för göteborgskretsens sociala medier och lade då upp en bild på en 

cyklist utan hjälm, vilket ledde till ett lokalt styrelsebeslut om att alla cyklister på foton som 

publicerades på CFs kanaler måste bära hjälm. 
 
Sådana påhopp på andra föreningsaktiva, som intar en pragmatisk hållning i hjälmdebatten, ska 

rendera i en skriftlig varning via vanlig post. Upprepad ohörsamhet bör kunna leda till uteslutning 

ur föreningsarbetet eller uteslutning ur föreningen. 
 

Robin Olsson 
Jakob Hise Kaldma 
Peppe Hämeenniem 
Otto Herdy 
Kalle Hederos Eriksson 
Joakim Bjerhem Jönsson, genom Robin Olsson 



Proposition nr 1: Stadgeändringar 2022-2023 

Paragraf Nuvarande Förslag Beslutad ändring 

13 
Verksamhets 
och 
räkenskapsår 

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

Cykelfrämjandets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 
januari till 31 december. Styrelsen ska fastställa bokslutet senast den 
15:e mars och revisionsberättelse skall vara undertecknad senast den 
siste mars.  

Cykelfrämjandets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 
januari till 31 december. Styrelsen ska fastställa bokslutet senast den 
15:e mars och revisionsberättelse skall vara undertecknad senast den 
siste mars.  

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

Kongressen är Cykelfrämjandets högsta beslutande instans. Ordinarie 
kongress skall hållas vartannat år före utgången av juni månad.  

Kongressen är Cykelfrämjandets högsta beslutande instans. Ordinarie 
kongress skall hållas före utgången av juni 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 två̊ personer att jämte ordföranden justera kongressprotokollet. 
6. Behandling av styrelsens verksamhets och 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 på̊ 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.  
  

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 årsredovisning (förvaltningsberättelse, 
resultat- och balansräkningar) för det gångna året. 
7. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid. 
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar 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 på̊ kongressen, ska skriftligen, vara 
inlämnad till kansliet senast 45 dagar före fastställd kongressdag.  
Kongressen kan fatta bindande beslut endast i fråga som finns med på 
kongressens föredragningslista.  
  

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 årsredovisning (förvaltningsberättelse, 
resultat- och balansräkningar) för det gångna året. 
7. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid. 
8. Behandling av resultat- och balansräkningar 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 på̊ kongressen ska skriftligen vara 
inlämnad till kansliet senast 45 dagar före fastställd kongressdag.  
Kongressen kan fatta bindande beslut endast i fråga som finns med på 
kongressens föredragningslista.  
  

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. 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.  

Kallelse till kongress sänds ut till styrelseledamöter och ortskretsar samt 
annonseras på Cykelfrämjandets hemsida. Detta ska ske senast 90 
dagar före ordinarie kongress och 4 veckor före extra kongress.  
Föredragningslista, förslag från styrelsen, motioner och yttranden över 
motioner ska skickas ut 30 dagar före kongressen. Övriga handlingar 
som till exempel verksamhets och revisionsberättelser ska skickas ut 
senast 14 dagar innan kongressen.  

Kallelse till kongress sänds ut till styrelseledamöter och ortskretsar 
samt annonseras på Cykelfrämjandets hemsida. Detta ska ske senast 
90 dagar före ordinarie kongress och 4 veckor före extra kongress.  
Föredragningslista, förslag från styrelsen, motioner och yttranden 
över motioner, styrelsens förslag till årsavgifter, samt styrelsens 
förslag till kretsbidrag ska skickas ut 30 dagar före kongressen. Övriga 
handlingar som till exempel verksamhets och revisionsberättelser ska 
skickas ut senast 14 dagar innan kongressen. 

 



Proposition nr 2: Stadgeändringar 2023-2024 

 

Paragraf Nuvarande Förslag 

§ 3 
Organisator
isk 
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 på̊ 
begäran ändra sin kretstillhörighet 

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. Kretsarnas geografiska 
verksamhetsområde bestäms av kretsen 
i samråd med riksföreningen. Medlem 
som inte aktivt valt krets tilldelas krets 
enligt kretsarnas geografiska uppdelning. 

•  Alla medlemmar tilldelas ortskrets 
geografiskt. De aktiva ortskretsarnas 
geografiska täckning skall tillsammans 
omfatta hela landet. Medlem kan på 
begäran ändra sin kretstillhörighet. 

§ 4 
Medlemska
p och 
årsavgifter  

Cykelfrämjandets, medlemmar utgörs av:  
• 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.  

• 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.  

• rabatter och kampanjerbjudanden beslutas 
enligt av styrelsen fastställda regler. 

Cykelfrämjandets, medlemmar utgörs av:  
• 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.  

• 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. 

  
Rabatter och kampanjerbjudanden beslutas enligt 
av styrelsen fastställda regler. 

§ 11 
Revisorer  

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

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



§ 16 
Kongress 
och motion 
till kongress 

. . . 
15. Val av ledamöter i Cykelfrämjandets styrelse. 
16. Beslut om antal ledamöter i styrelsen. 
. . . 
 

. . . 
15. Val av ledamöter och suppleanter i 
Cykelfrämjandets styrelsen. 
16. Beslut om antal ledamöter i styrelsen. 
. . . 
Nummer på övriga punkter justeras 

§ 7 Styrelse 
 

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 utsändas 
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.  
• styrelsen 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 
 

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 utsändas senast 14 dagar före 
sammanträdet.  
• dagordning och handlingar till styrelsemötet 
ska utsändas senast 7 dagar före 
styrelsemötet. 
• 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.  
• styrelsen kan utse adjungerande ledamöter 
till det antal som de beslutar om. Adjungerad 
ledamot har inte rösträtt inom styrelsen.  
• vid styrelsens sammanträden ska protokoll 
föras.  

För alla uppdrag krävs medlemskap i 
Cykelfrämjandet 
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