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Kårchefen har ordet 

Styrelsen har arbetat intensivt under året. Det är glädjande att 
rekryteringen har gått bra. Under 2018 rekryterade vi 66 nya 
medlemmar vilket resulterade i att Stockholms Bilkår vann ÖBs 
vandringspokal. Ända sedan 1983 har vandringspriset som 
dåvarande ÖB, general Bengt Gustavsson, instiftade vandrat mellan 
de kårer som gjort de största rekryteringsinsatserna och fått flest 
medlemmar att genomföra sin GU-F. 

Under 2019 vill styrelsen lägga större fokus på medlemsaktiviteter 
och vi hoppas att årsmötet så beslutar. Det kommer innebära att vi i 
vissa fall behöver nå medlemmar som t.ex har överenskommelse 

/avtal eller deltar på civila körningar. Vi vill också underlätta för kommande styrelse och 
medaljkommitté. Vi behöver därför din hjälp för att säkerställa att vi har rätt information i 
medlemsregistret. Mer info finns i slutet av detta nummer. 

Min mandatperiod går ut i och med årsmötet och jag har beslutat mig för att avgå som 
kårchef Jag känner att jag inte kan arbeta efter min ambition. Tiden räcker inte till helt 
enkelt. Mitt vanliga arbete tar mycket energi och mitt privatliv får stå tillbaka alldeles för 
mycket. Efter en tids övervägande har jag dock kommit fram till att jag vill ställa mig till 
förfogande som styrelseledamot om årsmötet så beslutar. Årsmötet hålls den 21 mars. 

Jag hoppas vi ses på årsmötet!  

Tarja Nord 
Kårchef   

KALENDER 

Mars 
4-9  Körning: Melodifestivalen 
17 sön Infoträff nya medlemmar 
21 tors Årsmöte och rattutdelning 
27+28 Teori Eskort Trafikpolisen 
28 tors Bilkårens TrafikQuiz 
 
April 
1-10 CJSE 2019 
 
Maj 
6-12 Krisberedskapsveckan  
19 lör Gärdesloppet 
25 lör Sommaravslutning 
 
Juni 
11 tis Blodomloppet 
 
*Datum för vårens infoträffar är ännu ej 
fastställda. 

 

TACK!TACK!TACK!TACK! 
Till Björn Asplund, Helen  
Lodenfors, Mihai Saulescu  
och Christian Sjögren som  
tillsammans med styrelsen 
bidrog till en fantastisk  
utbildning på Gillingebanan  
den 25 november 2018. 

Ett särskilt tack till alla som hjälper till med 
rekryteringen. 
 
 

Välkomna alla nya medlemmar! 
Sedan årsskiftet har vi rekryterat 
14 nya medlemmar. 14 



 

Stockholms Bilkår 
     Kårkontakt 2019:1  3 

Kallelse till årsmöte med rattutdelning, 21:e mars 

 

Kallelse till ordinarie årsmöte för Stockholms 
Bilkårs medlemmar.  

Plats: Starrängsringen 69 

Datum: 21 mars 

Tid:  19:00   (Förtäring från kl 18:30) 

OSA:  senast 14 mars om förtäring 

Om du vill ha något lätt att äta innan 
årsmötet anmäl det senast den 14 mars via 
stockholm@bilkaren.se eller 0733-221140. 
Ange namn, telefonnummer, ev matallergi, 
samt att det gäller årsmötet. 

Förslag från medlemmarna skall vara 
styrelsen tillhanda senast den 3 mars. 

Föredragningslista, balansräkning, 
resultaträkning, medlemmarnas förslag till 
årsmötet och styrelsens yttrande samt 
styrelsens egna förslag, finns tillgängliga 
på kårens kansli fr o m den 7 mars. 

Under kvällen kommer vi även att 
uppmärksamma våra trogna medlemmar 
med årsmärke/årsratt. Årsratt utdelas till 
medlem i bilkår för vart 5:e medlemsår. 

Varmt välkomna! 

/Styrelsen 

 

  
 

Påminnelse medlemsavgift 2019 

Senast betalad:  31 januari 2019 
Medlemsavgift: 200 kr vuxen  
 100 kr ungdom (upp till 25 år) 
Bankgiro: 453-1927 

 
Märk inbetalningen med namn och personnummer (alt. medlemsID). 
 
Fr.o.m år 2020 införs en gemensam medlemsavgift för Bilkåren. Den 
kommer att hanteras av Bilkårens Kansli, se Bilkåristen Nr 3/2018. 
 
Skulle det vara så att du inte längre vill vara medlem i kåren så 
meddela oss gärna antingen via mail, telefon eller sms så slipper vi i 
styrelsen jaga dig.  



 

Stockholms Bilkår 
4     Kårkontakt 2019:1 

Spelet om trafiken 2019 

För fjärde året i rad anordnar Bilkåren Spelet om. 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. 

Nytt för i år är att det är fyra istället för fem delsträckor. Till varje 
delsträcka kommer det att finnas konkreta aktivitetsförslag: 
 

Delsträcka 1: 1/1-31/3 Tema: Höja kunskap och engagemang hos medlemmar. 

Delsträcka 2: 1/4-30/6 Tema: Mobilanvändning i bil. 

Delsträcka 3: 1/7-30/9 Tema: Cyklister 

Delsträcka 4: 1/10-31/12 Tema: Mörker, synas och inför vintern 

 
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: 28 mars 

Tid: 18:30  (Tävlingen är kl 19:00-20:00) 

OSA: senast 25 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! 

/Styrelsen 
  

TRAFIKQUIZ 
28/ 3 

19:00 - 20:00 
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Föreslå kandidater till kårens styrelse 

Följande poster ska tillsättas vid årsmötet 2019 
1 kårchef  väljs för 2 år 
1 kassör  väljs för 2 år 
3 ledamöter i styrelsen väljs för 1 eller 2 år  för bättre fördelning  
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   ställer ej upp för omval som  

 kårchef 

Kassör: Cecilia Rabe  vald t.o.m. årsmötet 2019   ställer upp för omval (1år) 

Ledamöter: Thomas Sörliden vald t.o.m. årsmötet 2019   ställer upp för omval 
 Jakob Widlund vald t.o.m. årsmötet 2019   ställer ej upp för omval 
 Kaisa Norrström vald t.o.m. årsmötet 2020 
 Anna Ersson vald t.o.m. årsmötet 2020 

Revisorer 
Pia Hägg Haraldsson vald t.o.m. årsmötet 2019    ställer upp för omval 
Lisa Löpare vald t.o.m. årsmötet 2019    ställer ej upp för omval 
 
Revisorssuppleant 
Lena Andersson vald t.o.m. årsmötet 2019    ställer upp för omval 
Ing-Britt Falk vald t.o.m. årsmötet 2019    ställer upp för omval 
 
Valberedning 
Pyret Ericson vald t.o.m. årsmötet 2019 
Anders Mörch vald t.o.m. årsmötet 2019 
Mia Rexfalk vald t.o.m. årsmötet 2019 

 

Stockholms Bilkår är den största kåren i landet. Idag består styrelsen av sex personer, de 
behöver bli fler. Styrelsen behöver utökas med åtminstone två ledamöter. Det är en fördel 
om man är kunnig i någon/några av Bilkårens verksamhetsområden 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 3 mars. 

/Valberedningen 

Pyret Ericson, pyret.ericson@telia.com, 070-656 21 44 
Anders Mörch, anders@mensa.se, 070-959 49 00 
Mia Rexfalk, mia.rexfalk@gmail.com, 073-741 12 24 



 

Stockholms Bilkår 
6     Kårkontakt 2019:1 

Styrelsens roller och ansvarsområden 

Styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som fattas av årsmöte och riksstämma samt 
att förvalta tilldelade och egna medel. Styrelsen ansvarar också för att kårmedlemmarna 
får möjlighet att träffas och att de får aktuell information. 
 

Kårchef / Ordförande 
Kårchefen har det yttersta ansvaret och är traditionellt sett den som är ledare för styrelsen 
och styrelsens arbete. Det är viktigt att den person som blir vald till kårchef/ordförande har 
ett stort engagemang i kåren och tid till att leda styrelsens arbete. Styrelsen ska ha 
åtminstone en vice ordförande utsedd som ska kunna ta över ordförandeposten. 
 

Kassör 
Kassören förvaltar kårens ekonomiska tillgångar och är ansvarig att kontinuerligt informera 
styrelsen om den ekonomiska situationen. Kassören sköter det löpande ekonomiska 
arbetet som registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor, samt ansvar för att 
skriva förslag till budget, bokföra och göra bokslut. 
 

Sekreterare 
Sekreteraren har en administrativ roll i styrelsen. Det är sekreterarens uppgift att skicka ut 
kallelser inför möten, sammanställa en dagordning, skriva ut protokoll från möten och 
händelser samt se till att de sprids till alla som ska ha dem. Sekreteraren ansvarar även 
för rapportering till Riksförbundet t ex styrelserapport och årsrapport, samt ta fram förslag 
till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför årsmötet. 
 
 
Ansvarsområden 

Information/Rekrytering 
Ansvarar för att Informera intresserade om Bilkårens verksamhet och de olika möjligheter 
som ett medlemskap i Stockholms Bilkår medför genom att bjuda in och genomföra 
infoträffar flera gånger om året, samt hantera VÄNT-listan (dvs intresseanmälningar från 
hemsidan. 

Ansvarar för att kåren arbetar för att nå av riksstämman 2018 fastställd mål och 
verksamhetsinriktning för 2019-2020 avseende Bilkåren – En modern och stark 
organisation, samt att kåren når/överträffar fastställt rekryteringsårsmål. 
 

Utbildning/Avtal civilt 
Ansvarar för att informera kårens medlemmar om Bilkårens utbildningsstegar för de civila 
uppdragen, samt stötta medlemmar som vill teckna överenskommelse så att 
överenskommelse samt kursanmälan når Kansliet och medlemmen kan engagera sig i 
den civila krisberedskapen. 

Ansvarar för att kåren arbetar för att nå av riksstämman 2018 fastställd mål och 
verksamhetsinriktning för 2019-2020 avseende Bilkåren – En resurs i tiden, Samhällets 
krisberedskap, samt att kåren når/överträffar fastställt årsmål för Bilkårens civila uppdrag. 
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Utbildning/Avtal militärt 
Ansvarar för att informera kårens medlemmar om olika utbildningsvägar för de militär 
uppdragen, upprätta utbildningsplaner och följa upp medlemmar på väg mot befattning i 
Hemvärnet, samt ha dialog med utbildningsgrupp och rekryteringsråd. 

Ansvarar för att kåren arbetar för att nå av riksstämman 2018 fastställd mål och 
verksamhetsinriktning för 2019-2020 avseende Bilkåren – En resurs i tiden, 
Försvarsmakten, samt att kåren når/överträffar fastställt årsmål för Bilkårens militära 
befattningar. 
 

Trafiksäkerhet 
Ansvarar för kårens arbete för en ökad trafiksäkerhet. Det kan innebära både interna och 
externa aktiviteter så som halkkörning, , som även kan utförs tillsammans med andra 
organisationer. Ansvarar även för att kåren deltar i Bilkårens egna trafikarbete, ”Spelet om 
trafiken”. 

Ansvarar för att kåren bidrar till att av riksstämman 2018 fastställd mål och 
verksamhetsinriktning för 2019-2020 avseende Trafiksäkerhet uppnås.  
 

Totalförsvarsinformation och krisberedskap 
Huvudmannaskapet för totalförsvarsutbildning är tilldelat Försvarsutbildarna och deras 
utbildningar är öppna för medlemmar i andra FFO. Men att sprida totalförsvarsinformation 
och bidra till ökad försvarsvilja och folkförankring är en självklar uppgift för en frivillig 
försvarsorganisation. Ansvarig bör samverka med övriga organisationer i Stockholms län 
så som t.ex. FOS Stockholms län och Stockholms Länsförbund för Krisberedskap 

Ansvarar för att kåren bidrar till att av riksstämman 2018 fastställd mål och 
verksamhetsinriktning för 2019-2020 avseende Totalförsvarsinformation uppnås.  
 

ABU (Allmän Bilkårist Utbildning) och kåraktiviteter 
Med ABU menas all den utbildning man kan få som medlem i Bilkåren utöver den 
utbildning som leder till avtal/krigsplacering. ABU ska syfta till att ge medlemmarna en 
bred utbildning och kunskap om verksamheten både i och utanför Bilkåren samt vara ett 
stöd vid val av avtal och utbildning. ABU är, som namnet anger, utbildning som är till för 
alla medlemmar - alltså även för dem som inte har möjlighet att teckna avtal och utbilda 
sig för placering. Då ligger det i sakens natur att det inte finns någon som kan ange vad 
som ska ingå - all möjlig utbildning man vill anordna är tänkbar. 

Ledamot med ansvar för ABU ansvara för planering och genomförande av bl.a. kurser och 
studiecirklar t ex HLR och repetition av B-teori och kåraktiviteter så som Blodomloppet, 
Slingerbulten, julbord, sommaravslutning. Detta ansvar innebär inte att en person måste 
gör allt arbete själv. Här kan med fördel medlemmar hjälpa till.  
 

Ungdom 
Stockholms Bilkår bedriver idag ingen lokal ungdomsverksamhet, utan ungdomar i kåren 
får information om Bilkårens centrala kursutbud samt ungdomsutbildningar via andra 
Frivilliga Försvarsorganisationer. Om någon vill starta upp ungdomsverksamheten i 
Stockholms Bilkår så är ett bra första steg att utbilda sig till ungdomsledare. 
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Civila körningar 
Förutom Bilkårens sedvanliga Militära och Civila uppdrag får Stockholms Bilkår oftast 
någon förfrågan per år om vi kan bistå med förare vid särskilda evenemang och 
statsbesök. Även om dessa köruppdrag inte är något som vi aktivt söker så ger de oss en 
möjlighet att synas. Det är viktigt att vi kan hålla en hög kvalitetsprofil med professionella 
fordonsförare. Varje köruppdrag ställer höga krav på ett samarbete som måste fungera, 
oavsett förutsättningarna, vilka varierar från körning till körning. Därav finns det ett särskilt 
utbildningspaket för att säkerställa att förarna har rätt kompetens. Det innehåller allt från 
vett och etikett, till körgårdsövningar och halkkörning, samt HLR. Utbildningsstegen ska 
även repeteras med jämna mellanrum allt för bibehållen kompetens. Styrelsen fattar beslut 
om varje enskilt uppdrag men det brukar vara någon eller några i styrelsen som har detta 
som ett extra uppdrag utöver ett annat ansvarsområde och som då ansvarar för att 
hantera dialogen med uppdragsgivaren. 
 

Senior / 60+  
Ansvarar för kårens seniora medlemmar. De flesta aktiviteter är öppna för alla medlemmar 
men vi brukar vid något tillfälle under året erbjuda våra äldre medlemmar en möjlighet att 
träffas för ett seminarium eller studiebesök. Detta brukar vara mycket uppskattat. 
 
Det finns många måsten och mycket att önska för en aktiv kår. Det man inte får glömma är 
att arbetet utförs ideellt dvs utöver ordinarie arbete och privatliv. Därför är det viktigt att 
arbetet fördelas i styrelsen och att man gärna är två på respektive område. Om det är få 
ledamöter är risken stor att en person har flera ansvarsområden och då bli arbetsbelast-
ningen för hög och vissa arbetsuppgifter kanske inte blir utförda. Styrelsen behöver utökas 
med flera ledamöter. Är du intresserad eller vill veta mer ta kontakt med valberedningen. 
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Säkrare förare med Stockholms Bilkår 

34 medlemmar tog chansen och deltog  
på riskutbildningen på Gillinge- 
banan. Vädret var perfekt, några  
minusgrader och strålande sol.  

I utbildningen ingick halkkörning, 
körgårdsövningar och genom- 
gång i säkerhetshallen. På väg- 
gen ut från säkerhetshallen sitter  

skylten som alla borde se! 

Vår förhoppning är att åtminstone 
en gång per år erbjuda utbildningen med egna instruktörer.  
Det är otroligt nyttigt att testa sin egna bil och få bekräftat att 
hastigheten har en avgörande betydelse om man klarar att 
genomför undanmanöver eller ej. 

Nästa gång ska vi försöka planera in utbildningen när det ej 
råder vinterväglag då dubbdäck ej får användas på banan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 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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Blodomloppet 11:e juni 
Gå, jogga eller spring 

Blodomloppet är ett motionslopp som arrangeras på 17 orter runt om i landet. Den 11-12 
juni genomförs loppet på Djurgården i Stockholm. Syftet är att uppmärksamma den 
livsviktiga blodgivningen och främja en hälsosam livsstil.  

Vill du delta med Stockholms Bilkår? 
Du väljer klass, distans och startid. Träna med dina  
bilkårskamrater, sätt mål och ha kul under tiden.  
Ett lag består av 3-5 deltagare.  

Anmälan 
Anmälan är bindande och avgiften per deltagare  
är 150 kr (med 40 kr rabatt om du är blodgivare) 
Anmälningsavgiften sätts in på Stockholm Bilkårs  
BG 453-1927 efter bekräftelse om plats. Anmäl dig till  
stockholm@bilkaren.se senast 30 april. Vid  
anmälan ange: 

• Namn och Personnummer 
• Klass/Distans/Starttid: 
• Tröjstorlek: 
• Blodgivare: 
• Anonym i listor online? 

För mer info om loppet se www.blodomloppet.se/vara-lopp/stockholm 
 

  

Blodgivare räddar liv! 
Tänk att en halvtimme av din 
tid och en donerad blodpåse 
kan hjälpa upp till tre andra 
personer varje gång du ger 
blod. Blod är en färskvara 
som inte kan framställas på 
konstgjord väg utan endast 
ges från människa till 
människa. Vi kan alla bli i 
behov av blod, och den 
måste fås av någon. För att 
bli Blodgivare  

 

Klass/Distans/Starttid: 
• Promenad 1 16.35 
• Promenad 2 18.20 
• Tidtagning 10 km 17.30 
• Tidtagning 5 km 16.30 
• Tidtagning 5 km 18.10 
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    Vi söker volontärer till Gärdesloppet 

       Kungliga Automobil Klubben, KAK, är arrangör av     
  Gärdesloppet och Prins Bertil Memorial. I år körs de 
söndagen den 19 maj i Stockholm. I fjol deltog drygt 400 
historiska fordon av olika slag.  

Gärdesloppet genomfördes för första gången 1922 på Gärdet i Stockholm. För årets event 
har KAK valt Italien som temaland och det blir samma program som förra året: 

• Kortege genom Stockholm 
• Concours de Charme 
• Prins Bertil Memorial 
• Lådbilstävling (för barn mellan 7-13 år) 
• Veteranbåtar 

För mer info om eventet se, www.gardesloppet.com. 

KAK grundades 1903 och är idag en rikstäckande allmännyttig  
ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling  
av den svenska bilismen.  

Bilkåren har under de senast åren börjat jobba mer aktivt med  
trafiksäkerhet, därför har vi tagit ett första initiativ för att se  
hur Stockholms Bilkår och KAK kan samverka. Som ett  
första steg har KAK bett Stockholms Bilkår om hjälp med  
volontärer under eventet den 19 maj. Är du intresserad av  
att hjälpa till så att bilar och besökare kommer rätt hör av  
dig till stockholm@bilkaren.se så berättar vi mer. 

Flera andra frivilliga försvarsorganisationer brukar vara med, 
FRO sköter samband och Lottakåren delar ut frukostpåsar.  
Det är ett ypperligt tillfälle för Stockholms Bilkår att visa upp 
oss. 
 
/Styrelsen 

    

Foto: Nina Margareta Malm Pettersson, KAK 
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2019 är tredje gången som Krisberedskapsveckan genomförs. 
Krisberedskapsveckan 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. Vad skulle du 

göra om din vardag vändes upp och ner? Självklart så 
kommer Bilkåren vara med. 

Det finns ingen fast vecka varje år utan inriktningen är för 
närvarande att kampanjen ska genomföras i maj. Eftersom det 
är en hel del helgdagar under våren så anpassas tidpunkten så 
att dessa inte infaller under kampanjveckan. Under 2019 genomförs kampanjveckan åter 
under vecka 19, 6-12 maj. Krisberedskapsveckan är ett steg i arbetet med att ge 
människor verktyg till att kunna ta sitt ansvar. Om vi stärker vår egen beredskap och håller 
oss välinformerade, kan vi agera och hjälpa andra om något händer. 

 

Vill du vara med? Vi behöver medlemmar som hjälper till med:  

• planeringsarbetet. 
• informationsaktiviteter under Krisberedskapsveckan (vecka 19, 6-12/5) i så många 

kommuner som möjligt. 
• Bilkårens studiecirkel ”Krisberedskap och totalförsvar” 
• ”Prova på”-dag (en uppfräschad form av vår gamla ”FIA-kurs”), där intresserade och 

nya medlemmar får mer information om Bilkåren, totalförsvaret, våra olika uppdrag och 
ges möjlighet att få prova eller åka med i olika fordon. 

Låter det intressant? Hör av dig till stockholm@bilkaren.se, vi behöver din hjälp!  
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Vad kan Bilkåren erbjuda dig som ungdom? 

 

Defense Camp 2019   
28 juli-2 augusti 

Defense Camp är ett gemensamt läger  
för ungdomar i Bilkåren, Frivilliga Flyg- 
kåren, Frivilliga Motorcykelkåren och  
Sjövärnskåren. Syftet med lägret är att  
informera om Försvarsmakten samt  
bredda sina erfarenheter av frivillig  
försvarsverksamhet, bygga nya nätverk 
och lära känna andra människor.  
Deltagarna får prova på både civil och  
militär frivilligverksamhet. 

Antagningskriterier 
Medlem i Bilkåren, FMCK, Sjövärns- 
kåren eller FFK, ha fyllt 15 år senast  
vid lägrets början, men högst 20 år. 

Sista anmälningsdag 31 maj. 
 
 
 

 

Ungdomskurs hos annan FFO 

Det är inte bara Bilkåren som ordnar kurser för ungdomar. Många andra frivilliga 
försvarsorganisationer (FFO) ordnar kurser som du som medlem i Bilkåren kan söka till. 
De flesta kurserna genomförs under skolloven. 
https://frivilligutbildning.se/ungdomsverksamhet/  

• FMCK – Frivilliga Motorcykelkårens utbildningsstege för ungdomar består idag av 
3 st kurser: UK1, UK2 samt UK3. För mer info och kursdatum se 
https://fmck.se/ungdom/ 

• FRO – Frivilliga Radioorganisationen utbildningsstege för ungdomar består idag 
av 2 st kurser: Signalungdom Grundkurs och Signalungdom Fortsättningskurs, för 
mer info och kursdatum se https://fro.se/. 

• Försvarsutbildarna - erbjuder ett stort antal ungdomskurser med olika 
inriktningar för ungdomar mellan 15–20 år, för mer info och kursdatum se 
https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/ungdom  

• Svenska Lottakåren – erbjuder ungdomskurser endast för tjejer (15-25 år), för 
mer info och kursdatum se https://www.svenskalottakaren.se/utbildning  
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Vi behöver din hjälp med medlemsregistret 

Vi behöver din hjälp för att säkerställa att vi har rätt information i medlemsregistret. 

Det är endast du själv (via https://bilkaren.se/mina-sidor), Bilkårens kansli och de i 
kårstyrelsen som har tecknat en GDPR-överenskommelse med riksförbundet om ett 
gemensamt personuppgiftsansvar som har tillgång till informationen. Fördelen med att 
registrera uppgifterna direkt i medlemsregistret är att vi inte behöver ha separata listor. Det 
underlättar även när en ny styrelse tillträder eller om medlem väljer att byta kår. 

I vissa fall behöver vi nå/hitta medlemmar med specifik kompetens. Så vi uppskattar om 
du kontrollerar att vi har rätt kontaktuppgifter (om du har varit medlem i andra kårer 
kontrollera även registreringsdatum), samt skickar in nedanstående info till 
stockholm@bilkaren.se: 

Utmärkelser: Medalj/stipendium (år), Förtjänsttecken: valör (år). 

Förtroendeuppdrag: Roll, kår/CS och år. 

Avtal/ÖK: Överenskommelse, FrivA-HV eller HV-avtal (från år – till år). 

Övrig info: Insats, FM övningar, utlandstjänst  
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Portalen för frivillig försvarsutbildning. 

Som medlem i Stockholms Bilkår har du 
möjlighet att delta på utbildningar som 
anordnas av de övriga frivilliga försvars-
organisationerna, under förutsättning att 
du uppfyller antagningskraven.  

Det finns allt ifrån försvarsinformation till 
ledarskap och kriskommunikation.  

Mer information hittar du på 
www.frivilligutbildning.se.

 
 
Stockholms Bilkår är medlem i FOS 
Stockholms län vilket gör att alla 
medlemmar har möjlighet att gå på 
utbildningar och seminarier anordnade av 
FOS. Du behöver inte ha något avtal för 
att få gå utbildning. 
 
Vilka utbildningar som finns kan du se på 
www.fosstockholmslan.se, där står också 
hur du anmäler dig. 

  

Glöm inte att uppdatera ditt SGI-intyg 

Via Försäkringskassans Mina sidor: www.forsakringskassan.se/login kan du se om du har 
ett giltigt SIG-intyg. Det får inte vara äldre än 1 år när kurs/övning startat, så om du är 
under utbildning eller har avtal/överenskommelse ta gärna för vana att börja året med att 
förnya ditt SGI. 

Om du inte har ett aktuellt SGI-beslut: 

Mejla sgitotalforsvaret@forsakringskassan.se med info om: 

• Ditt namn och personnummer. 
• Om du är anställd, studerande, arbetslös, uppdragstagare eller egen företagare. 

Om du är egen företagare skriv vilken bolagsform du har. Är du både anställd och har eget 
företag skriv det. 

Om du inte kan/vill använda mejl, eller om du har skyddade personuppgifter, kan du istället 
ringa 0771-524 524 för att beställa blankett 5540. Den går ej att ladda ner från 
webbplatsen 

 
 
 

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? Kårkontakt är till för oss medlemmar  
så skriv gärna några rader och skicka till karkontakt@gmail.com. 



 

 
 

STOCKHOLMS BILKÅR 

Postadress: Box 27194,  
 102 52 Stockholm 

Besöksadress: Sehlstedtsgatan 6 

Telefon: 073-322 11 40 

E-post stockholm@bilkaren.se 

Hemsida: www.bilkaren.se 

 

Kårchef: Tarja Nord 
Vice kårchef: Thomas Sörliden 
Sekreterare: Jakob Widlund 
Kassör: Cecilia Rabe 
Ledamot: Kaisa Norrström 
 Anna Ersson 

 

 

Medlemsavgift 2019 

Medlemsavgift: 200 kr,  
 100 kr ungdom (till 25 år) 

Bankgiro: 453-1927 

Märk inbetalningen med personnummer  
och namn. 

Fr.o.m år 2020 införs en gemensam 
medlemsavgift för Bilkåren 

 

Kårkontakt 

Ansvarig utgivare: Tarja Nord 

Omslagsfoto: Jakub Tenenbaum 

Redaktör: Anna Ersson 

E-post: karkontakt@gmail.com 

 

Manusstopp 2019: 
10 feb, 22 apr, 12 aug och 4 nov 

 

Utgivningsmånader 2019: 
februari, maj, augusti och november 

Områdesansvariga 

Utbildning/Avtal:  
Militära Kaisa Norrström 
Civila  Anna Ersson 

Info/rekrytering Anna Ersson 

Allmän bilkårs- Thomas Sörliden 
utbildning:  

Ungdom: Tarja Nord 

Trafiksäkerhet: Thomas Sörliden 

Totalförsvarsinfo: Tarja Nord 

 

 
 

Sociala medier 

 

 

Stockholms Bilkårs sida: 
www.facebook.com/StockholmsBilkar 

Grupp för medlemmar: 
Stockholms Bilkår 

 

#bilkåren 
#sthlmsbilkår 

 

@bilkarist 
@sthlmsbilkar 

 

Bilkårsbloggen:  
https://bilkaren.se/blogg 

 

Youtubekanal 
Bilkåren 

  

 


