Verksamhetsplan för 2019
Blå fält anger målet i mål och verksamhetsinriktningen 2019-2020 (fastställd på riksstämman)
Beige fält anger mål för verksamhetsplan 2019. (fastställd av CS 181124)

Bilkåren - En modern och stark organisation
Bilkåren har stolta traditioner att bevara samtidigt som vi har en utmaning i att vara en modern organisation för att spela roll för medlemmar och omvärlden i den tid
vi verkar nu.
Vi anstränger oss för att alltid ha ett medlemsperspektiv när vi utvecklar Bilkåren. Det är enkelt att bli medlem och engagera sig i och för Bilkåren. Vi arbetar aktivt
med rekrytering genom att delta på events, ordna egna rekryteringsaktiviteter, vara aktiva på digitala plattformar och stimulera våra medlemmar att bidra till
rekrytering i sina egna nätverk. En intresseanmälan om medlemskap hanteras alltid skyndsamt.
Våra kårer erbjuder en lokal verksamhet som bidrar till att stärka gemenskapen i Bilkåren och på så sätt gör att man stannar som medlem och hittar sitt engagemang,
även om man inte har avtal.
På vissa platser är det naturligt att det sker sammanslagningar av kårer då de lokala förutsättningarna förändras, medan det på andra kan finnas behov av att stödja att
det startas en ny kår. Våra förtroendevalda funktionärer är viktiga resurspersoner för att Bilkåren ska fungera och kunna fullgöra sitt uppdrag och de får stöd i form
av exempelvis utbildning och material för att lyckas med sina uppgifter.
Vår ungdomsverksamhet är en självklar del av Bilkåren och insatser görs för att utveckla ett tydligare ungdomskoncept för att attrahera fler ungdomar och på så sätt
bidra till Bilkårens utveckling.
Vi är aktiva för att påverka beslutsfattare i olika myndigheter etc och på olika nivåer i frågor som är angelägna för Bilkåren.
Vi samverkar och bygger nätverk med andra frivilliga försvarsorganisationer, men också med andra ideella organisationer i syfte att få inspiration och ny kunskap
för att utveckla Bilkåren.
Vi utvecklar vår interna struktur så att fler medlemmar kan vara delaktiga i processer för att utveckla Bilkåren. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och det är
självklart att tillvarata våra medlemmars kunskaper och erfarenheter för att utveckla vår organisation.

Bilkåren – en stark och modern organisation

Årligen öka vårt medlemsantal
 Rekrytera 700 nya medlemmar
 Max 400 medlemmar ska lämna
Bilkåren

Ha en inriktning med mera jämlik
medlemsrekrytering mellan män och
kvinnor
 Minst 40% av de nyrekryterade
medlemmarna är kvinnor
Öka andelen medlemmar under 20 år
 15 % av våra medlemmar är
under 20 år
 7 kårer bedriver lokal/regional
ungdomsverksamhet
Stärka den lokala kårverksamheten och
tydliggöra olika engagemangsformer
 Minst 20 kårer har en fastställd
verksamhetsplan med mål
 Genomföra 22
utvecklingsworkshops för
kårerna
Stärka de förtroendevalda
funktionärerna i kårerna
 Starta projekt Växthuset med 12
deltagare
Genomföra Bilkårens sommarträff de
år som det inte är riksstämma

Åtgärder/aktiviteter
Riktade rekryteringsbidrag till kårer/kårråd som vill göra större rekryteringsaktiviteter.
Genomföra två centrala event av riksintresse för att rekrytera medlemmar.
Premiera kårer som klarar sina rekryteringsmål.
Aktivt arbeta med rekrytering via sociala medier.
Månadsvis ge ut elektroniskt internt nyhetsbrev om rekrytering där även kårnivåstatistik redovisas.
Fortsätta arbeta för att hålla ned VÄNT-listan så att intresserade får snabb återkoppling.
Uppmana kårerna att genom personlig kontakt med medlemmar minska antalet utträden.

Riktade bidrag för rekryteringsaktiviteter riktat mot kvinnor.
Uppmana kårerna att hitta arenor där man kan förvänta sig möta kvinnor.
Delta i Försvarsmaktens nätverk för kvinnor, NOAK.
Riktad annonsering på Facebook mot kvinnliga målgrupper.
Genomföra ungdomsledarutbildning och ungdomsverksamhetskonferens.
Riktade artiklar och inlägg i Bilkåristen och sociala medier.
Ekonomiskt och personellt stöd till kårer som genomför rekrytering av ungdomar.
Särskilt fokus på att rekrytera ungdomsledare.
Rikshemvärnschefens ungdomstävling med två lag från Bilkåren.
Samarbeta med övriga frivilliga försvarsorganisationer.

Hela CS är aktiva i arbetet med att genomföra utvecklingsworkshops i kårerna.
Utveckla samarbetet och utnyttja resurser i Studiefrämjandet.
CS-ledamöterna är aktiva i sin roll som kontaktpersoner för sina respektive kårer.
Besöka kårernas årsmöten.
Kommunicera och belys olika engagemangsformer medvetet i sociala medier och på kårchefskonferensen.
Fortsätt peppa för kårengagemang utan avtal.

Arbetsgrupp som leder projekt Växthuset.
Genomföra funktionärsutbildning 2/8, i samband med sommarträffen.
Genomföra kårchefskonferens 7-8/9 med fokus på ledarskap.



Genomföra sommarträff med
minst 150 deltagare
Ha utvecklat och påbörjat
implementeringen av ett
ungdomskoncept som är finansierat av
uppdragsmedel
 Bilkårens ungdomskoncept är
färdigställt

Arbetsgrupp ansvarar för planering och genomförande, Marma 3-4/8.

Fortsätta arbetet med att utveckla Bilkårens nya ungdomskoncept.
Vårt centrala kursutbud för ungdomar integreras i det nya ungdomskonceptet.

Bilkåren – En resurs i tiden
I vår ändamålsparagraf beskrivs vår uppgift som frivillig försvarsorganisation och utifrån den prioriterar vi fyra verksamhetsområden.

Försvarsmakten
Att rekrytera och utbilda förare till Försvarsmakten är vår största verksamhet. Ett arbete pågår för att förutom till Hemvärnet, också rekrytera och utbilda till andra
frivilligbefattningar inom Försvarsmakten.
Våra instruktörer är den viktigaste resursen för vår utbildningsverksamhet. Våra befintliga instruktörer får stöd och erbjudande om vidareutbildning för att kunna
upprätthålla sin kompetens. Genom en satsning i projektform utvecklar vi utbildningen mot fordons- och bandvagnsinstruktör och vi stimulerar medlemmar att
påbörja en instruktörsutbildning.
Vi deltar aktivt och samverkar med utbildningsgruppernas rekryteringsråd, i det centrala rekryteringsrådet samt i Frivilliga Försvarsorganisationernas
Samarbetskommitté (FOS)
Vi deltar i möten, konferenser och samlingar för att tydliggöra Bilkåren som resurs och öka kunskapen om oss i hela Försvarsmakten och i synnerhet i Hemvärnet
och på Utbildningsgrupperna.

Försvarsmakten

Ha nått 70% uppfyllnad av Bilkårens
Åtgärder/aktiviteter
befattningar i Hemvärnet
 120 medlemmar genomför GU-F Komma igång med våra frivilliga regionala utbildningshandläggare för att stödja kårerna.
Uppmana kårerna att hålla kontakt med nya medlemmar inför GU-F för att minska risken för återbud.
under året
Uppmana kårerna att följa upp de medlemmar som har en befattning så att de inte slutar
Uppvakta Försvarsmakten för att besluta om riktlinjer för att ge våra kårer möjlighet att få tillgång till
befattningslistor i PRIO.
Genomföra telefonkonferenser för att informera om nyheter inom utbildning.
Påbörjat rekrytering och utbildning av
Bilkårens nya befattningar i övriga
Försvarsmakten
Fortsätta arbetet med att utveckla utbildningsstegar, befattningsbeskrivningar och rekryteringsstöd.
 Nya befattningar är fastställda
Internt informera om de nya befattningarna för att förbereda för rekrytering.
Öka antalet kvinnor som påbörjar sin
befattningsutbildning
Motivera kvinnor att utbilda sig mot en befattning i Hemvärnet.
 20% av medlemmarna som
Temablock i Bilkåristen för att lyfta fram kvinnor i Hemvärnet.
påbörjar sin befattningsRiktad information om Hemvärnsbefattningar till nyrekryterade kvinnor.
utbildning är kvinnor
Utveckla instruktörsutbildningen inom
fordonstjänsten
Driva projekt ”Bilkårens instruktörsförsörjning i framtiden”.
 Utveckla en
instruktörsutbildning anpassad
för frivilliga
Genomföra riktad rekrytering för att nå
nya blivande instruktörer inom både
fordonstjänst och ungdomsverksamhet
samt allmäninstruktörer
Coacha intresserade medlemmar vidare i utbildningsstegen
 20 bilkårister ska genomföra
Kursledningar identifierar och uppmuntrar lämpliga deltagare att söka instruktörsutbildning.
IKG
Marknadsföra instruktörsutbildning i tex sociala medier och Bilkåristen.
Delta på Totalförsvarsövningen 2020
Målet inte aktuellt 2019.
Övrig verksamhet

Skolkonferens för kurschefer och kursadjutanter inför utbildningsåret 2019, 15/3.
Instruktörskonferens genomförs som KU i samverkan med Logistik- och Motorskolan, 16-17/3.
Samling för nya instruktörer i Bilkåren 15/3.

Samhällets krisberedskap
Vår civila verksamhet är ett betydande verksamhetsområde för Bilkåren som visar vår bredd så att vi både uppfattas som en resurs i samhället och är intressanta som
organisation att engagera sig i.
Vårt samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska Kraftnät (SvK), Trafikverket (TrV), Polismyndigheten, Länsstyrelserna och
kommunernas Frivilliga resursgrupper (FRG) fortsätter och fördjupas till exempel genom en ökad övningsverksamhet. Samtidigt arbetar vi aktivt för att hitta
ytterligare uppdrag för att stödja samhällets krisberedskap.
Våra instruktörer är även för denna verksamhet oerhört viktiga. De får adekvat stöd och möjlighet till vidareutbildning för att kunna verka på våra civila
utbildningar. Medlemmar stimuleras att bli instruktörer för vår civila utbildningsverksamhet.

Samhällets krisberedskap

Etablera samarbete med ytterligare
en statlig myndighet
 Etablera samarbete med
Tullverket.
Etablera MTE på fler ställen och
teckna avtal med ytterligare två
länsstyrelser
 Teckna avtal med ytterligare
en länsstyrelse
Öka antalet medlemmar som har
överenskommelser inom den civila
krisberedskapen
 50 nya civila
överenskommelser
Delta i Totalförsvarsövningen 2020
 Delta i förövningar inför TFÖ
2020

Åtgärder/aktiviteter

Förstärka rekryteringen mot MTE.
Uppvakta fem länsstyrelser med målet att teckna avtal om MTE.

Fortsätta utbilda de kårer som behöver extra kunskap kring civila uppdrag.
Särskild satsning på rekrytering i MTE Västra Götaland och vårt nya uppdrag för Energimyndigheten.
Utbildning av civila allmäninstruktörer som också kan vara resurspersoner när det gäller information och
rekrytering om civila uppdrag.
Uppmana våra medlemmar med civila avtal att delta i övningar hos respektive myndighet.

Totalförsvarsinformation
Totalförsvarsinformation är en självklar uppgift för en frivillig försvarsorganisation. Det är en naturlig del av vårt rekryteringsarbete men också en självklar del av
kårernas verksamhet. Det pågår ett intensivt arbete med totalförsvarsplaneringen i hela samhället och Bilkåren är naturligt delaktiga och aktiva i det arbetet. Våra
kårfunktionärer har god kunskap om totalförsvaret.
Vi utvecklar kontinuerligt våra metoder och arbetssätt inom totalförsvarsinformation i syfte att ta vårt ansvar för att bidra till ökad försvarsvilja och folkförankring.

Totalförsvarsinformation

Bedriva totalförsvarsinformation i
samtliga kårer
 Samtliga kårer genomför minst
en totalförsvarsaktivitet under
året
Aktivt delta i den årliga nationella
krisberedskapsveckan
 75% av kårerna deltar i
krisberedskapsveckan 6-12 maj

Åtgärder/aktiviteter
Ett temanummer av Bilkåristen om totalförsvar i samband med krisberedskapsveckan.
Insändare/debattinlägg om totalförsvar.
Erbjuda fortbildning av funktionärer via digitala verktyg.

Kunskapshöjande aktivitet för kårerna inför krisberedskapsveckan.
Ta fram materialpaket till kårerna för aktiviteter under krisberedskapsveckan.
Uppmuntra kårråden att genomföra prova-på-dagar som uppföljning på krisberedskapsveckan.

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet är en betydande verksamhet inom Bilkåren. Arbetet med denna verksamhet bidrar till att göra oss mer kända i samhället och skapar en bas för
medlemsengagemang utanför de mer traditionella uppdragen som förare eller logistiker i försvarsmakten och i samhällets krisberedskap.
Vi arbetar aktivt med opinionsbildning för trafiksäkerhet, exempelvis genom att påtala betydelsen av attitydpåverkan och trafikundervisning i skolan. Vår strävan är
att få in trafikundervisning på ett tydligare sätt i skolornas läroplaner, men till dess fortsätta påtala att skolan har ett ansvar för detta även i nuvarande läroplaner.
Genom vår trafikverksamhet når vi ut till breda målgrupper och kan väcka ett intresse för medlemskap och engagemang i Bilkåren.

Trafik

Fortsätta utveckla vårt trafikarbete
genom Spelet om trafiken

Åtgärder/aktiviteter



Ta fram materialpaket för olika externa trafikaktiviteter.
Genomföra Trafikquiz 28/3.
Insändarkampanj/debattinlägg om aktuell trafiksäkerhetsfråga.
Uppvakta trafikutskottet om trafiksäkerhetsundervisning i skolan utifrån riksstämmobeslutet.

Minst 15 kårer ska genomföra
externa aktiviteter om
trafiksäkerhet

