
 
 

Här är några av Gävle Bilkårs aktiviteter hittills under 2017:  

 
 

6 Juni 

 

Bilkåren fanns förstås med när Nationaldagen firades i Boulognerskogen i Gävle . Det blev en fin dag 

med ett imponerande besökarantal och många olika aktiviteter. Förutom Bilkåren medverkade 
Hemvärnet och samtliga frivilliga försvarsorganisationer som arbetar med Hv Gävleborg, som t.ex. 

FRO, Brukshundsklubben, Lottorna, Röda korset och Försvarsutbildarna. Barnen fick åka transportbil 
till Åkermans Kulle där bandvagnen tog vid. Således en trevlig uppvisning av vår verksamhet. 

 

12 Mars, 

 

Tillsammans med Hoforskåren anordnades en kurs i att backa med släpvagn hos Gävleborsgruppen 

på Kungsbäck. Gävleborgsgruppen var vänliga nog att ställa fordon och släpvagnar till förfogande. 

Vi var sju medlemmar som turades om att agera förare, backvarnare och backledare. Den 

sistnämnda övningen var roligast som den orsakade en del intressant gestikulerande och även 

huvudskakningar ibland. Övningen går ut på att föraren backar uteslutande efter backledarens 

tecken så det gäller att kunna samarbeta. En backledare upptäckte att man måste se sig för själv 

också, lastkajen tog plötsligt slut bakom honom… Det var mycket bra att få testa olika övningar i 

lugn och ro under ordnade former. Förhoppningsvis kan vi göra om detta och vi som var med 

uppmanar alla andra att ta tillfället att prova!  



. 

 

 

 

 



 
30 Mars 

 

Trafik-Quiz 20 uppgifter med 3 frågor på varje uppgift. Vi fick 39p. Vi svarade på alla frågor 
utom 5 och kom på 25:e plats av 31 kårer. 

 

 



 

16 Mars 

 

Årsmöte hölls i Frivillighuset vid Gävleborgsgruppen med drygt tiotalet deltagande 
medlemmar samt Susanne Henning från CS 

 
Helene Roos var mötesordförande och Barbro Dahlberg mötessekreterare. 
 

Sedvanliga årsmötespunkter gicks igenom i god ordning och utan anmärkningar. Helene Roos 
valdes på 1 år till ordförande i kår styrelsen. Till styrelseledamöter utsågs följande personer: : 

Stina Eldblom (Nyval 2 år), Eva Johnson (1 år kvar), och Lars-Roger Larsson (Fyllnadsval 1 
år), Jan Zimmerman (Nyval 2 år), Linnea Andersson (Nyval 2 år). 
 

Till revisorer och revisorssuppleanter utsågs Eva Kälveskog (Nyval 2 år), Barbro Dahlberg 
(Fyllnadsval 1 år). Till revisorssuppleanter kvarstår Anita Jabin (1 år). 

 
Årsavgiften beslöts vara oförändrad, dvs 200 kronor per år. 
125 kronor för Pantrar = fyllda 70 år samt medlem 30 år. 

 
Valberedningen utsågs enligt följande: Eva Kälveskog (sammankallande), Linda Svärdström 

(1 år) valdes att ingå i valberedningen och styrelsen hittar en till att ingå i valberedningen.  
 
Arbetsprogram kommer att planeras och skickas ut av nya styrelsen. 

 
Slutligen utdelades följande utmärkelser: Rattar: 50 år Eva Kälveskog. 30 år Barbro Dahlberg 
samt att Barbro D fick ett Förtjänstecken för 17 års gott arbete. 

 
Därefter förklarade mötesordförande Helene Roos mötet avslutat. 

 

 
Glad Stina på årsmötet! 


