Här är några av Gävle Bilkårs aktiviteter under 2016.

Kårchef Helene vinkar välkommen till Frivillan vid Kungsbäck i Gävle!

13 November

Den andra delen av studiecirkeln ’Känn Din Bilkår’ ägde rum i Holmsveden. Åtta deltagare varav två
från Gävlekåren.
Den sista delen, del tre av studiecirkeln, hålls den 11 februari 09:00-15:00 i Frivillan på
Stenhammarssvägen 7 i Gävle för alla som är intresserade.

8 November
Vi var elva personer som trotsade snöovädret och hade trevligt på Gävle Bowlinghall.

28 Oktober

MTE höll introkurs för bandvagn på Kungsbäck. MTE:S ledningsgrupp och sex elever deltog. Eleverna
fick även prova att köra buss och lastbil.

15-16 Oktober

Den årliga bilorienteringen gick genom Gästrikland med sex ekipage. Nytt för i år var att det ingick
övernattning och målet var Marmalägret. Väl framme spelade vi kubb och kastade ring samt grillade
korv. Man har rustat upp de gamla byggnaderna och vi bodde fint i Officersförläggningen.
Tack Ewa och Åke som hjälpt till att ordna!
20 September
Styrelsemöte hölls i Frivillan, Gävle
17-18 September
Bilkårens Riksstämma hölls i Falun och vår kårchef Helene Gustavsson var Gävlekårens delegat. Det
var förstås bilkårister från hela landet och det diskuterades framtidsstrategier och planer.
Försvarsminister Peter Hultqvist höll ett anförande. Det är tydligt att frivilligorganisationerna tillmäts
ökad betydelse. Bl.a. branden i Västmanland för ett par år sedan har förstås spelat in, men
beredskapsfrågor har tveklöst fått ökad betydelse på senare tid. För Bilkåren ligger mycket fokus
fortfarande på att öka medlemsantalet inför framtiden. Ett nytt beslut är att åldersgränsen på 15 år
för medlemskap i Bilkåren tas bort.
En höjdpunkt på stämman var när vår vice kårchef Eva Johnsson mottog Bilkårens Kungliga Medalj i
Guld samt höll medaljörernas tacktal!

7 September

Bilkårens nya tjusiga hemsida firades i Frivillan med tårta.
14-17 Juli

Vi hjälpte till och körde transporter vid Gävle Metal Festival. Sex bilkårister skjutsade rockartister
mellan festivalområdet, hotellen och Arlanda.
Man har flaggat för att vi kommer att få frågan om att köra även nästa år!
28 Juni
Informationsträffen den 28 juni resulterade i två nya medlemmar till Gävlekåren och en ny medlem
till Hofors-Torsåker!
9 Juni
Ett informationsmöte i Hofors gav till resultat en ny medlem för Gävlekåren och tre nya medlemmar
för Hofors-Torsåker. Det är bra att vi visar upp oss som Bilkårister och gör reklam för vår verksamhet
så fler lockas bli medlemmar!

7 Juni

Vi firade sommaravslutning och Kårafton tillsammans med Hofors-Torsåkerskåren i form av en
båtutflykt med M/S Kroksjön (med tändkulemotor!) från Edsken ner till Silvhytteå. Där blev det picnic
mellan slussen och den gamla masugnen med grillning och glad samvaro. Precis när vi ätit klart och
var på väg hem blev det åska så vi väntade kvar vid bryggan en stund och tände ljus i kajutan, mysigt.
Hemfärden blev lika glad med spontan allsång i sommarnattskymningen. Lite spännande var det att
åka genom den smala kanalen mellan sjöarna Fullen och Edsken och sedan vidare mellan prickarna i
mörkret. Mycket mysigt och stämningsfullt, tack Jan och Eva!
18 Maj
Styrelsemöte hölls i Frivillan
20 April
En rekryteringsträff i Gävle resulterade i två nya medlemmar i Gävle Bilkår varav en dessutom
tecknade hemvärnsavtal!

10 Mars
Årsmöte hölls i Frivillighuset, Gävleborgsgruppen. Elva personer närvarade.
Sedvanliga årsmötesfrågor gicks igenom i god och vederbörlig ordning. Till ny kårchef för Gävlekåren
valdes Helene Gustavsson.
Jubileumsrattar överlämnades under hedersbetygelser till:
Inga Hjelm, 50 års medlemsskap i Bilkåren, 35 år Eva Haglöw 35 år och Helene Gustavsson 20 år.
Den hittillsvarande kårchefen Linda Svärdström avtackades efter 17 år på sitt uppdrag.

