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Kallelse till årsmöte
Öppet hus i nya kårlokalen
Bilkårens TrafikQuiz 22 mars

Kårchefen har ordet
Tiden går fort! Nu är det dags att förbereda årsmötet. Vi ser fram emot att många anmäler
sig. Det är en möjlighet för medlemmarna att få insyn i vad som händer ”bakom
kulisserna”, ställa frågor, att påverka vilka kåraktiviteter kåren ska ordna och visa sitt
engagemang. Enskilda medlemmar kan också ta fram aktiviteter och bjuda in medlemmar
utanför det fastställda programmet. Vem vet? Rätt som det är dyker en idé upp. Ta kontakt
med kåren så hjälper vi till.
2017 har varit ett bra år. Vi har fått många intresseanmälningar och flera har kommit igång
med utbildningar redan. Vi behöver rekrytera mera för behovet är stort. Där kan alla
medlemmar göra en insats. Berätta om Bilkåren och dess verksamhet. Jag lovar, man blir
intressant att lyssna på om man berättar om något man brinner för.
I januari 2018 körde 16 medlemmar under Islands statsbesök med gott resultat. Vi
planerar nu att återuppta utbildning för nya ”rekryter” till Hovstallets körningar. Vi behöver
utöka förar-poolen.
Medlemsavgiften skall vara betald senast 31 jan 2018. Skulle du glömt ska du betala
genast! Vi kommer att ta bort de medlemmar som inte betalat inom kort. Medlemsavgiften
gör dig röstberättigad på årsmötet.
I dagarna har ett mail gått ut om ett event för Volvo till alla medlemmar.
PS. Läs alltid hela mailet. Ibland är det inte kåradressen som intresseanmälningar ska gå
till. Vi delegerar ibland arbetet till andra medlemmar. DS
Jag hoppas vi ses på årsmötet!
Tarja Nord
Kårchef

KALENDER
Februari
4-5
Konf. Krisberedskapsveckan
20-22
Körning Volvo
25 sön Styrelsemöte
25 sön Infoträff och Utbildning/Avtal
Mars
4 sön
15 tors
22 tors
25 sön
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Öppet hus & VägAssistans
Årsmöte
Bilkårens TrafikQuiz
Infoträff och Utbildning/Avtal

Grattis
Februari
20 Carl Henrik Åberg
Mars
02 Ove Wallin
24 Terese Birberg
26 Lena Andersson
28 Lili Nilsson
April
10 Harlee Molin
28 Johan Lange

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2018:1

Kallelse till årsmöte, 15:e mars

Kallelse till ordinarie årsmöte för Stockholms
Bilkårs medlemmar.

Förslag från medlemmarna skall vara
styrelsen tillhanda senast den 18 februari.

Plats: Drottning Viktorias Örlogshem,
Teatergatan 3
Datum: 15 mars
Tid: 18:30 (Förtäring från kl 18:00)
OSA: senast 8 mars om förtäring

Föredragningslista, balansräkning,
resultaträkning, medlemmarnas förslag till
årsmötet och styrelsens yttrande samt
styrelsens egna förslag, finns tillgängliga
på kårens kansli fr o m den 1 mars.

Om du vill ha något lätt att äta innan
årsmötet anmäl det senast den 8 mars via
stockholm@bilkaren.se eller 0733-221140.
Ange namn, telefonnummer, ev matallergi,
samt att det gäller årsmötet.

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Påminnelse medlemsavgift 2018
Senast betalad:
Medlemsavgift:
Bankgiro:

31 januari 2018
200 kr,
100 kr ungdom (upp till 25 år)
453-1927

Märk inbetalningen med personnummer och namn.
Skulle det vara så att du inte längre vill vara medlem i kåren så
meddela oss gärna antingen via telefon, mail eller sms så slipper vi i
styrelsen jaga dig.

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2018:1
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Föreslå kandidater till kårens styrelse
Följande poster ska tillsättas vid årsmötet 2018
3 ledamöter i styrelsen
väljs för 2 år
2 revisorer
väljs för 1 år
2 revisorssuppleanter
väljs för 1 år
3 ledamöter i valberedningen
väljs för 1 år
Nuvarande styrelse
Kårchef:

Tarja Nord

vald t.o.m. årsmötet 2019

Kassör:

Cecilia Rabe

vald t.o.m. årsmötet 2019

Ledamöter:

Kaisa Norrström
Thomas Sörliden
Jakob Widlund

vald t.o.m. årsmötet 2018
vald t.o.m. årsmötet 2019
vald t.o.m. årsmötet 2019

Revisorer
Pia Hägg Haraldsson
Lisa Löpare

vald t.o.m. årsmötet 2018
vald t.o.m. årsmötet 2018

Revisorssuppleant
Lena Andersson
Ing-Britt Falk

vald t.o.m. årsmötet 2018
vald t.o.m. årsmötet 2018

Valberedning
Pyret Ericson
Birgitta Olsen
Eva Sellgren

vald t.o.m. årsmötet 2018
vald t.o.m. årsmötet 2018
vald t.o.m. årsmötet 2018

Stockholms Bilkår är den största kåren i landet. Idag består styrelsen av fem personer, de
behöver bli fler. Styrelsen behöver utökas med åtminstone två ledamöter samt att en
ledamot står inför omval. Det är en fördel om man är kunnig i någon/några av Bilkårens
verksamhetsområden (t ex information, rekrytering, civila och militära utbildningar och
trafiksäkerhet) men det är inget krav. Däremot så måste personen ha intresse och tid för
styrelsearbetet, samt förmåga att sätta sig in i samtliga frågor som diskuteras och beslutas
av kårstyrelsen.
Valberedningen ser fram emot ditt förslag som vi vill ha absolut senast 22 februari.
Förslagen skickas till pyret.ericson@telia.com eller 070-656 21 44.
/Pyret Ericson
Sammankallande för Valberedningen
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Stockholms Bilkår
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Öppet hus i ny kårlokalen och
VägAssistans TMA
I höstas flyttade kåren åter till Gärdet. Några
medlemmar har tagit möjligheten att se lokalerna
under infoträffarna men vi ser gärna att fler
kommer förbi.
Plats: Sehlstedsgatan 6
Datum: 4 mars
Tid: kl 12:00-16:00
Från kl 13:00 finns det även möjlighet att titta in i
en av VägAssistans TMA-bilar. VägAssistans
ägs av Trafikverket och Stockholm stad, och
deras uppgift är att underlätta framkomligheten i
Stockholmstrafiken.
Meddela gärna om ni tänker dyka upp till
stockholm@bilkaren.se eller kårens tfn 0733221140.
Väl mött
Styrelsen

Mobiltelefoni i trafiken
Från 1 februari är det en skärpning av bestämmelserna i
Trafikförordningen (2017:1284) som innebär att du inte får
använda din mobil när du kör om du håller
den i handen. Förbudet gäller också
annan kommunikationsutrustning som
hålls i handen. Det gäller när du kör bil,
motorcykel, moped, buss eller lastbil.
Den som bryter mot denna bestämmelse kan dömas till
penningböter.
Tänk på! Om du kör 40 km/h och tittar ner på mobilen i två
sekunder hinner bilen rulla 22 meter helt utan kontroll.
Har du otur ser du inte barnet som just då går ut framför
bilen... chansa inte!
/Thomas
Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2018:1
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Spelet om trafiken
För tredje året i rad anordnar Bilkåren Spelet om trafiken för att
återigen sätta trafiksäkerhetsarbetet på agendan. Tanken är att
aktiviteterna under året både ska bidra till ökad kunskap och
engagemang, samt att vi genom dessa aktiviteter ska göra oss mer
kända och ge en möjlighet att rekrytera nya medlemmar till Bilkåren.
Det är fem delsträckor under året. Till varje delsträcka kommer det att finnas konkreta
aktivitetsförslag:
Delsträcka 1: 1/1-31/3 Målgrupp: Medlemmar
Delsträcka 2: 1/4-31/5 Målgrupp: Medlemmar
Delsträcka 3: 1/6-31/8 Målgrupp: Semesterfirare på väg
Delsträcka 4: 1/9-31/10 Målgrupp: Seniorer
Delsträcka 5: 1/11-31/12 Målgrupp: Barn och unga
Delsträcka ett pågår under årets första tre månader. Då målgruppen är våra egna
medlemmar så är fokus på interna aktiviteter i kåren. Det hindrar förstås inte att man
också bjuder in personer som (ännu) inte är medlemmar så att de får prova på vår
verksamhet, tex till Bilkårens Trafikquiz.där man kan även här bjuda in personer utanför
Bilkåren.

Inbjudan: Bilkårens TrafikQuiz
Var med och visa att Stockholms Bilkår är Bilkårens mest pålästa kår om trafik. Under en
timme så ska vi lösa 20 uppgifter och alla hjälpmedel är tillåtna (telefon, internet,
uppslagsböcker osv)!
Plats: Kårlokalen, Sehlstedsgatan 6
Datum: 22 mars
Tid: 18:30 (Tävlingen är kl 19:00-20:00)
OSA: senast 18 mars
En person är utsedd till tävlingsledare för kåren och har i
uppgift att exakt kl 19:00 dela ut frågorna och efter exakt
60 minuter samla in svaren och rapportera in dem till
tävlingscentralen.
Anmälan sker till stockholm@bilkaren.se eller till
kårtelefonen 0733-221140
Varmt välkomna!
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Stockholms Bilkår
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TRAFIKQUIZ
22/ 3
19:00 - 20:00

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2018:1
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1/1

START

Delsträcka 1: erbjuder vi ett smörgåsbord
med aktiviteter att välja bland. Kåren väljer
själv hur många eller vilka aktiviteter man
vill genomföra. Delsträckan avslutas med
vårt traditionella Trafik-Quiz.

ETAPP
MÅL 4
31/10

Delsträcka 4: Då erbjuder vi
pensionärsföreningar mm
information om trafiksäkerhet.

Delsträcka 4 (sep-okt)
Målgrupp: Seniorer

ETAPP
MÅL 1
31/1

Delsträcka 5: Då erbjuder vi skolor eller
andra föreningar, tex idrottsföreningar,
scoutkårer vårt kunnande tex om
trafikregler, reflexer och mörker mm

ETAPP
MÅL 3
31/8

Delsträcka 2: våra
medlemmar fotografera
olika trafiksituationer
och delar med sig på
olika sätt

Delsträcka 2 (apr-maj)
Målgrupp: Egna medlemmar

MÅL
31/12

Delsträcka 3: målgruppen är
semesterfirare på väg. Vi kan
träffa dem på rastplatser,
campingar, köpcentran eller
sommarevents runtom i
landet.

ETAPP
MÅL 2
31/5

Audienser - nytt köruppdrag för Stockholms Bilkår
När en utländsk ambassadör kommer till
Sverige som ny ambassadör för sitt land
skall han/hon överlämna sina kreditivbrev
till H.M. Konungen för att få verka som
ambassadör i Sverige. Detta sker vid en
högtidlig audiens på Kungliga slottet
ungefär en gång i månaden med vanligtvis
fyra nya ambassadörer per tillfälle.
Ambassadören färdas då i Karl XV:s
paradkupé dragen av fyra hästar, från
Utrikesdepartementet till Kungliga slottet.
Stockholms Bilkår fick uppdraget i november och vi har hittills kört vid tre audienser. När vi
får nya datum så skickas information ut till de förare som är behöriga att köra för
Hovstallet. Vi väljer ut tre förare som anmält intresse att få köra, då alla inte är garanterade
körningar. Behovet kan ändras och man behöver då justera antalet förare med kort varsel,
men får man stå över så har man förtur till gången efter. Vid varje tillfälle skall det finnas
minst en förare som varit med på audienskörning tidigare och som då ska vidareförmedlar
information, rutiner mm. På detta sätt får fler förare chansen att upprätthålla sina
färdigheter då det ibland kan dröja mellan de stora körningarna på Hovstallet.
Det är alla medlemmars ansvar att förvalta och vårda detta utökade förtroende på ett bra
och professionellt sätt!
/Thomas

Civila körningar, vill du vara med?
Förutom Bilkårens sedvanliga militära och civila uppdrag
har Stockholms Bilkårs medlemmar möjlighet att delta i
det som vi kallar civila körningar. Behovet varierar, ibland
behöver vi många förare under en och samma dag och
ibland behöver vi några enstaka under en längre tid.
Vi behöver utöka förarpoolen och vi planerar att återuppta
utbildningarna för våra civila körningar. Det är viktigt att vi
kan hålla en hög kvalitetsprofil med professionella
fordonsförare.
Låter det intressant, anmäl ditt intresse till
stockholm@bilkaren.se
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Stockholms Bilkår
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Infoträff nya medlemmar
Informationsmötet är främst till för nya
medlemmar och för de som funderar på
att bli medlem, men alla är välkomna
oavsett hur länge de har varit medlem
eller ej. Tipsa gärna vänner och bekanta.
Plats: Kårlokalen, Sehlstedsgatan 6
• Söndag den 25 februari kl 12:00-14:00
• Söndag den 25 mars kl 12:00-14:00
Åker du kollektivt så är närmaste
busshållplats Sehlstedtsgatan där
passerar buss nr 1 och nr 76.

Utbildning/avtal militärt
Det har bara gått en månad och vi har
redan flera medlemmar som har skrivit
klart sina utbildningsplaner. Vilket är
fantastiskt roligt! Vi behöver fortfarande
fler fordonsförare till Hemvärnet, främst är
det fordonsförare på terrängbil 30/40 och
bandvagn. Är du intresserad vänta inte,
hör av dig till kåren.
Efter informationsmötet för nya
medlemmar så finns det möjlighet att
skriva utbildningsplan och du som redan
är placerad glöm inte att kolla vilka
utbildningar utbildningsgrupperna har.

Kom ihåg att anmäla dig senast
2 dagar innan att du kommer, mejla till
stockholm@bilkaren.se.
/Info & Rekrytering

Krisberedskapsveckan, vecka 22
Den nationella krisberedskapsveckan genomförs vecka 22 och är ett initiativ från MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), där en rad myndigheter, kommuner och
organisationer ska kraftsamla för att nå ut till allmänheten om vikten att själv vara beredd
om det oväntade skulle inträffa. Även Bilkåren är med i detta arbete och kommer under
2018 driva ett projekt där alla kårer förväntas delta.
Anna Ersson och Helen Lodenfors har fått i uppdrag av styrelsen att representera
Stockholms Bilkår. Projektet inleddes med en uppstartskonferens i Södertälje 3-4 februari,
där fokus låg totalförsvaret och krisberedskap. En av
gästerna på konferensen var ÖB Micael Bydén.
Under våren kommer Stockholms Bilkår:
• Sprida informationsmaterial via sociala medier.
• Genomföra informationsaktiviteter under
Krisberedskapsveckan (vecka 22, 28/5-3/6) i så
många kommuner som möjligt.
• ”Prova på”-dagar tillsammans med övriga kårer i
Stockholm-Gotlands kårråd (någon gång under
vecka 23-24).
Är du intresserad av att hjälp till eller vill veta mer om
projektet hör av er direkt till Anna eller Helen alternativt
hör av dig till styrelsen så förmedlar vi era uppgifter
vidare.
Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2018:1
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”Mina sidor” i Bilkårens medlemsregister
Nu kan du som enskild medlem återigen se och uppdatera dina uppgifter i Bilkårens
medlemsregister. Du loggar in via direktlänken: https://bilkaren.se/mina-sidor/ eller via
hemsida.

 tryck på
längst upp till höger på Bilkårens hemsida.
 välj Mina sidor
 klicka på länken Mina sidor i slutet av första stycket så
kommer du till ArcMember.

Första gången du loggar in använder du funktionen ”Glömt ditt lösenord?” för att generera
ett lösenord. Det förutsätter dock att din e-postadress finns registrerad i medlemsregistret.
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Stockholms Bilkår
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Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till Stockholms Bilkår:
Alexander Ersson Mörch
Benjamin Gustavsson
Torbjörn Hagström

Lennart Larsson
Helen Lodenfors
Fabian Mikaelsson Bylund
Cate Severin

Lennart Skoglund
Margareta Sundström
Roiene Ulfves
Magnus Vilhemsson

Ej längre möjligt att betala med Swish
Styrelsen har fattat beslut om att avsluta Swish, dels för att en del betalat från skyddat
nummer (ej spårbart vem som har betalat) och dels för att Handelsbanken tar ut en
månadsavgift samt en styckekostnad per transaktion för Swish. Ni som vet med er att ni
betalat med hemligt/skyddat nummer hör av er till kåren, stockholm@bilkar.se, och bifoga
gärna kopia på transaktionen.
/Styrelsen

Riksstämma 2018
Stockholms Bilkår är med och anordnar riksstämman
som hålls i Södertälje 22-23 september 2018.
Planeringsarbetet är i fullgång och vi behöver veta
vilka som kan vara med och hjälpa till. Hör av er till
stockholm@bilkaren.se.
Vi vet redan nu att vi behöver tre förare med militärt
förarbevis för PB8, fem värdar/värdinnor till service
desk och några medlemmar som kan rycka in med
ditt och datt. Dessutom behöver vi medlemmar till
fanborgen. Dessa kommer att utbildas under våren i
hur man genomför fanborg.
Låt oss tillsammans göra denna riksstämma till en
minnesvärd sammankomst!
/Styrelsen

Info till Kårkontakt
Har du varit på en kurs/övning eller deltagit på en medlemsaktivitet och vill dela med dig?
Eller är det någon information som du saknar? Tidningen är till för oss medlemmar
så skriv gärna några rader och skicka till karkontakt@gmail.com.

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2018:1
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STOCKHOLMS BILKÅR

Områdesansvariga

Sehlstedtsgatan 6

Utbildning/Avtal:
Militära
Civila

Kaisa Norrström
Thomas Sörliden

Telefon:

073-322 11 40

Info/rekrytering

Kaisa Norrström

E-post

stockholm@bilkaren.se
www.bilkaren.se

Allmän bilkårsutbildning:

Kaisa Norrström

Hemsida:

Ungdom:

Tarja Nord

Kårchef:
Vice kårchef:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:

Tarja Nord
Thomas Sörliden
Jakob Widlund
Cecilia Rabe
Kaisa Norrström

Trafiksäkerhet:

Thomas Sörliden

Totalförsvarsinfo:

Tarja Nord

Postadress:

Box 27194,
102 52 Stockholm

Besöksadress:

Medlemsavgift 2018
Medlemsavgift:

200 kr,
100 kr ungdom (till 25 år)

Bankgiro:

453-1927

Märk inbetalningen med personnummer
och namn.

Sociala medier
Stockholms Bilkårs sida:
www.facebook.com/StockholmsBilkar
Grupp för medlemmar:
Stockholms Bilkår
#bilkåren
#sthlmsbilkår
@bilkarist
@sthlmsbilkar

Kårkontakt
Ansvarig utgivare:

Tarja Nord

Omslagsfoto:

Adam Hovind

Redaktör:

Anna Ersson

E-post:

karkontakt@gmail.com

Manusstopp 2018:
21 jan, 22 apr, 12 aug och 4 november
Utgivningsmånader 2018:
februari, maj, augusti och november

Bilkårsbloggen: S nu på hemsidan
https://bilkaren.se/blogg
Youtubekanal
Bilkåren

