
 

 
Arbeidsprogram 2022 
Lokallaget har følgende planlagte aktiviteter i sitt program for 2022. Det vil kunne tilkomme flere 
aktiviteter og aktiviteter vil kunne bli endret. I tillegg til planlagte aktiviteter vil laget også løpende ha 
fokus på ulike saker og medlemsvekst samt bistå de tre kommunene Asker, Drammen og Lier med 
deres planer og aktiviteter.  
 
Styret består av: 

- Lotte Frost, styreleder 
- Tom Atle Bordevik, styremedlem 
- Jon Erik Ludvigsen, styremedlem  

 
Lagets mål (i tråd med 2021 målet) er å bidra til at Drammen, Lier og Asker når målene de har satt i 
sine sykkelstrategier/planer. Vi ønsker å bidra på følgende måte: 

- bidra til at kommuner når sine sykkelmål 
- bistå politikere i realisering av tiltak i deres planer 
- bidra med flere sykkelvennlige arbeidsplasser 
- bidra med nye medlemmer til SLF 
- bidra til å bygge sykkelkultur 
- bidra til synlighet og kommunikasjon av medlemsfordeler  
- delta på relevante kampanjer og events 

 
Planlagte aktiviteter: 

- Sykle til jobben 19.04-17.06 – markere åpning av aksjonen på våre plattformer 
- Drammenselva rundt 26. mai, samarbeid med Drammen CK 
- Drammensfjorden rundt august 
- 12. september – Sykkelkonferansen, Innlandet (vurdere eventuell deltakelse) 
- Synlig syklist oktober  

 
Løpende aktiviteter: 

- Fortsette arbeidet med å utvikle sykkelturer og sykkelkart  
o Samarbeid med kommuner  
o Markedsføre turer på sosiale medier   
o https://dla-syklistene.no/  

- Deltakelse i kommunenes plan- og mobilitetsarbeid 
o Faglig sykkelgruppe Drammen/Viken. 
o Løpende arbeid der lokallaget er representert.  
o Gi innspill på plan- og reguleringsarbeid 
o Generelt samarbeid om aktiviteter og arrangementer  

- Kommunikasjon: 
o Fremstille våre sykkelhelter – vise frem hverdagssyklisten  
o Innlegg i media knyttet til grønn mobilitet 
o Kommunikasjon på Facebook - https://www.facebook.com/Syklistenes-

landsforening-avd-Drammen-Lier-og-Asker-101925834641999  
 
Møtevirksomhet 2022: 

- 24. januar: møte i lokallaget 
- 23. februar: møte i lokallaget – strategi, årsprogram, prosess årsmøte, årsberetning  
- 21. mars: møte i lokallaget 
- 2. mai: med årsmøte 
- Vurdere et møte i juni  
- Møter annet halvår planlegges nærmere sommer 
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