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Kallelse till årsmöte 2020
Vinterrusta din bil
Vad vill du göra nästa år?

Kårchefen har ordet
Då har vi skiftat årstid! Nu stundar en mörkare och kallare period…
Glöm inte att använda reflexer och rätt sorts däck på bilen!
Själv har jag antagit en ny utmaning! Jag har nu anslutit mig till alla
er som idag har ett avtal! Jag är numera en av medlemmarna i
ledningsgruppen för MTE Mälardalen. Ett uppdrag som jag ser
fram emot. Jag hoppas med detta nya avtal att jag skall kunna
både stötta och tillföra nya kunskaper och erfarenheter till gruppen
samt vidareutveckla mig själv.
Vilka utmaningar vill du själv ta dig an under 2020? Snart är det
nyår, så om du inte redan gjort det varför inte satsa på ett
nyårslöfte om hur du kan vidareutveckla dig själv. Bilkåren har
mycket att erbjuda – gammal som ny medlem!
Just nu är vi inne i en intensiv period av planering inför aktiviteter för 2020 och lite större
projekt där målet är att hjälpa våra medlemmar att bibehålla sina kunskaper inom sina
gebit och även kunna bidra till ökad kompetens på individnivå.
MEN! Vi har fortfarande en uppgift att färdigställa! Vi behöver rekrytera en till ny medlem
för att nå årsmålet för antalet nyrekryterade medlemmar. Och det har aldrig varit enklare
att bli medlem! Bilkåren har ändrat medlemshanteringen. Nu blir man medlem direkt vid
registrering via hemsidan. Så ta tag i era kamrater som funderat tillräckligt länge nu,
introducera era nya arbetskamrater för Bilkåren. Vi syns vid ”mållinjen”!
God jul och gott nytt år!
Thomas Sörliden
Kårchef

KALENDER
Dec
4 ons Glöggmingel
31 tis
Nominera för nya utmärkelser
Jan
19 sön Infoträff
31 fre Medlemsavgift 2020

* Datum för infoträffar bokas löpande,
för aktuella datum se hemsidan
https://bilkaren.se/bilkar/stockholm
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TACK!
Vi vill rikta ett särskilt tack
till Björn Asplund som hjälpte
till på Gillingebanan och
Katarina Brinkenberg Hallin
och Fredrik Högberg på
Upplands Motor för en mycket
lyckad teknikkväll.

Välkomna alla nya medlemmar!

55
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Sedan årsskiftet har vi rekryterat
55 nya medlemmar.

Kallelse till årsmöte med rattutdelning, 5 mars

Kallelse till ordinarie årsmöte för Stockholms
Bilkårs medlemmar.

Förslag från medlemmarna skall vara
styrelsen tillhanda senast den 5 februari.

Plats: Volvo Studio Stockholm
Jussi Björlings Allé 5
Datum: 5 mars
Tid: 18:00-20:00 (förtäring från kl 17:30)
OSA: senast 26 februari 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 20 februari.

Om du vill ha något lätt att äta innan
årsmötet anmäl det senast den 26 februari
via stockholm@bilkaren.se eller
0733-221140. Ange namn, ev matallergi,
samt att det gäller årsmötet

Under kvällen kommer vi även att
uppmärksamma våra trogna medlemmar
med årsmärken/årsrattar. Årsratt utdelas
till medlem i bilkår för vart 5:e medlemsår.
Varmt välkomna!
/Styrelsen

Föreslå medaljörer och stipendiater för 2020
Varje år delar Bilkåren ut medaljer och stipendier till välförtjänta
medlemmar och samarbetspartners enligt beslut av Bilkårens
centralstyrelse. Kåren kan t.o.m 31/12 föreslå vilka medlemmar och
samarbetspartners som bör tilldelas. Medaljer finns av tre slag;
kunglig i guld, kunglig i silver och förtjänstmedalj. Bilkåren delar även
ut två olika trafikstipendier och stipendier ur Totos fond. Dessutom
finns förtjänsttecken i olika valörer.
Medaljkommittén vill snarast få in förslag på medlemmar eller
samarbetspartners samt en motivering varför vederbörande förtjänar en
utmärkelse.
/ Medaljkommittén för Stockholms Bilkår
Thomas Sörliden och Christian Sjögren
I funktionärshandboken, flik 17, finns kriterierna för de olika utmärkelserna.
www.bilkaren.se/wp-content/uploads/2019/05/flik17utmrkelserstipendiermm.pdf
Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2019:4
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Föreslå kandidater till kårens styrelse
Följande poster ska tillsättas vid årsmötet 2020
1 kassör
väljs för 2 år
4 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:
Thomas Sörliden

vald t.o.m. årsmötet 2021

Kassör:

vald t.o.m. årsmötet 2020 ställer ej upp för omval

Cecilia Rabe

Ledamöter: Anna Ersson
Tarja Nord
Kaisa Norrström
Magnus Sellstedt
Erik Dahlgren
Helen Lodenfors
Christian Sjögren

vald t.o.m. årsmötet 2020
vald t.o.m. årsmötet 2020
vald t.o.m. årsmötet 2020
vald t.o.m. årsmötet 2020
vald t.o.m. årsmötet 2021
vald t.o.m. årsmötet 2021
vald t.o.m. årsmötet 2021

Revisorer
Pia Hägg Haraldsson
Maria Stensgård

vald t.o.m. årsmötet 2020
vald t.o.m. årsmötet 2020

Revisorssuppleant
Lena Andersson
Ing-Britt Falk

vald t.o.m. årsmötet 2020
vald t.o.m. årsmötet 2020

Valberedning
Pyret Ericson
Mia Rexfalk
Inga-Lill Schill

vald t.o.m. årsmötet 2020
vald t.o.m. årsmötet 2020
vald t.o.m. årsmötet 2020

ställer ej upp för omval
ställer ej upp för omval
ställer ej upp för omval
ställer upp för omval

Info från valberedningen
Nu är det hög tid att anmäla sig till oss om man är intresserad av att
sitta med i styrelsen från årsmötet 2020.
Maila ditt intresse till: valberedningen.stockholmsbk@gmail.com
Berätta lite om dig själv och vilket/vilka områden som du tycker är
intressant inom styrelsen/kåren. Är du intresserad hör av dig snarast,
dock senast 31 januari 2020.
Med förhoppning om att vi hörs och syns!
/ Pyret Ericson, Mia Rexfalk, Inga-Lill Schill

4

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2019:4

Hur tycker du som medlem i Stockholms Bilkår
att vi ska uppmärksamma det här?
Vi är en kår som har funnits i snart 80 år. Det ska vi självklart fira! Men det ska ju firas på
ett sätt så att alla medlemmar känner sig delaktiga.
Vi ser gärna att vi har flera evenemang under året, inte bara kring den 10 april. Vi vill ha in
förslag på olika aktiviteter och evenemang. Så du som är medlem – gammal som ny, tänk
till, hur vill du att vi ska fira?
Vi tar tacksamt emot hjälp med att genomföra det här. Det kommer att behövas både små
och stora insatser med allt från öppna dörren och fixa fika till att vara med vid större event.
Skicka förslag och/eller ta kontakt med någon i styrelsen om att du vill
hjälpa till med aktiviteterna till stockholm@bilkaren.se.

Helen Lodenfors
Vice kårchef och ansvarig för vårt 80-årsjubileum

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2019:4
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Spelet om trafiken 2020
Bilkåren fortsätter med Spelet om trafiken. 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 fyra
delsträckor under året. Till varje delsträcka kommer det att finnas konkreta
aktivitetsförslag:
Etapp 1, januari-mars: höj kunskap och engagemang hos egna medlemmar med
studiecirklar, temakvällar, studiebesök, avrostningsaktiviteter, vägmärkesbingo, etc.
Delsträckan avslutas med vår traditionella Trafik-Quiz den 26 mars.
Etapp 2, april-juni: sätts fokus på ny teknik och nya kunskaper med nytt studiecirkelmaterial om tre träffar om ny teknik, miljöaspekter mm som utvecklat våra fordon.
Etapp 3, juli-september: temat undvik olyckan. Vi informerar om hur man kan
förbereda sig, tänka säkerhet och ha utrustning med sig för att undvika olyckan.
Etapp 4, oktober-december: sätter vi fokus på mörker, synas och inför vintern. De
aktiviteter vi kårerna kan välja bland att göra är mörkerundervisning i skolor,
reflexutdelning, information till allmänheten om att vinterrusta bilen etc. Höstens stora
dag blir vår egen trafikdag den 24/10.
Vill du hjälpa till med någon eller några aktiviteter? Hör av dig till någon i styrelsen eller
maila stockholm@bilkaren.se. Vi behöver hjälp med allt från öppna dörren och fixa fika till
att anordna egna aktiviteter/studiebesök.

Nya utmärkelser
Bilkårens centralstyrelse (CS) har beslutat att inrätta tre nya
utmärkelser för att särskilt uppmärksamma insatser i det lokala
kårarbetet.
Priserna kommer att delas ut första gången 2020. Nu önskar CS
få in förslag från kårer och medlemmar på lämpliga mottagare.
Utmärkelserna som ni kan föreslå kandidater till är:
ÅRETS SLITVARG som ska ges till en person som är
viktig för kontinuiteten i kårarbetet.
ÅRETS NYTÄNKARE som ska ges till en person som
tänker och gör nytt i det lokala
kårarbetet.
ÅRETS ELDSJÄL som ska ges till en person som
inspirerat och entusiasmerat
medlemmar att engagera sig i
kåren.
Vem vill du se som mottagare av dessa priser? Skicka ditt förslag
med en kort motivering till kansliet@bilkaren.se senast den 31/12
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Glöm inte att vinterrusta bilen!
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Vinterdäck - kolla tryck och mönster.
Isskrapa, snöborste och snöskyffel.
Spolarvätska och torkarblad.
Fulltankad och ev reservdunk.
Reflexväst, varningstriangel,
bogserlina och startkablar.







Varma kläder och skor
Värmeljus (+tändare) och filt
Ficklampa
Mobilladdare/powerbank
Något att äta och dricka

Stockholms Bilkår
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7 viktiga tips om du ska ut i snökaoset med bilen!
Nu är vintern här även om snön mest lyst med sin frånvaro, men det finns några knep att
ta till för att förbättra sina chanser om snökaoset kommer.
1. Rätt däck och utrustning
Det går inte att påpeka för många gånger hur viktigt det är med bra vinterdäck,
med bra mönsterdjup och bra dubb, om du kör dubbat. Det är även viktigt att
vinterrusta bilen. Se tidigare sida för tips om lämplig utrustning i bilen.
2. Gör rent bilen
Sopa bort snön från hela bilen och skrapa bort isen från samtliga rutor innan du
ger dig i väg!
3. Ta tid på dig
Ha inte bråttom utan försök att vara ute i extra god tid. Det går inte att stressa
fram i de här förhållandena. Det viktigast är ju ändå att du kommer fram
helskinnad.
4. Extra avstånd
Att hålla avstånd är alltid viktigt men extra viktigt när det är halt och sämre väglag.
Då ger du dig själv och andra möjligheten och utrymme att undvika en olycka.
Men avstånd är inte allt. Du behöver vara uppmärksam och tänka på vad du och
andra gör. Du behöver köra aktivt och förstå vad som kan hända i en korsning
framför dig eller vid en utfart.
5. Ge fotgängare och cyklister utrymme
Om det är svårt att ta sig fram på vägen så är det oftast lika svårt att ta sig fram
på gång- och cykelbanor. Påpälsade människor som hukar i snödrivan eller i
vinden ser eller hör inte så bra. Se upp med fotgängare som vill korsa vägen,
med cyklister som kanske vinglar till i snömodden och med barn som hoppar i
snödrivorna eller kanar i väg med en pulka. Håll ögonen på saker som händer vid
sidan om vägen.
6. Se upp med snömodden
Det kan vara förrädiskt att korsa snömodden till exempel vid vänstersvängar eller
omkörningar. Försök att känna dig för lite och kör inte för snabbt eller med en för
snäv vinkel in i snömodden. Du får lättare sladd i snön och får du dessutom
mötande trafik är det stor risk för en allvarlig olycka. Försök att undvika att korsa
snömodden om den är djup.
7. Släpp fram snöplogen
Försök att hjälpa plogbilar, vägskrapor, lastmaskiner och lastbilar som arbetar
med att få bort snön och bekämpa halkan. Tänk på att de arbetar för din
skull!. Se också till att följa parkeringsreglerna så att gatorna blir så fria
som möjligt för de som arbetar med att röja snön från vägarna –
det tjänar vi alla på i längden.

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2019:4
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Vad vill du göra nästa år?
Nu är det dags att börja planera vad du ska göra nästa år. Bilkåren har mycket att erbjuda,
både inom våra civila som i våra militära uppdrag. Bilkårens hemsida är uppdaterad med
info om kommande militära utbildningar under 2020. Datum för de civila kurserna är ännu
inte klara utan hemsidan uppdateras löpande.

Vi behöver fler fordonsförare till totalförsvaret
Bilkårens främsta uppgift är att rekrytera och utbilda fordonsförare till totalförsvaret, dvs
både till Försvarsmakten och till samhällets civila krisberedskap. För samtliga uppdrag så
behöver vi engagera fler medlemmar, så är du intresserad och vill engagera dig hör av dig
till kåren eller tipsa gärna nära och kära så vi lever upp till Bilkåren – en resurs i tiden!

Bilkårens militära uppdrag - fordonsförare till Hemvärnet
Bilkåren har i uppdrag att rekrytera och utbilda fordonsförare till Hemvärnet. Beroende på
befattning utbildas du efter genomförd GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga,
en tvåveckorsutbildning där du lär dig de nödvändigaste militära soldatkunskaperna) på
specifikt fordonsslag. Störst är behovet på bandvagn och Tgb30/40, men vissa kompanier
behöver även Tgb11/20 och Trafikplutonen är i behov av fler Trafiksoldater/förare, som
trafiksoldat utbildas du på PB8 och tungt släp.
Bemanningsprocessen är en ganska långdragen process innan utbildningen kan påbörjas.
För de som är intresserad är det viktigt att komma igång så fort som möjligt.

Bilkårens civila uppdrag
Bilkåren har uppdraget att rekrytera och utbilda fordonsförare till samhällets system för
krisberedskap. Dit hör Svenska Kraftnät (SvK), Trafikverket, Polisen, Energimyndigheten,
länsstyrelser och kommuner. Det är MSB som finansierar Bilkårens civila uppdrag.
Till skillnad från de militära uppdragen, där man blir placerad i ett förband, så i de flesta
civila uppdrag ingår man i en resurspool som kan avropas vid stora påfrestningar.
Dessutom så måste man ha rätt körkortsbehörighet när man tecknar överenskommelsen.
För bandvagn räcker det med B-körkort.

Bli instruktör
Brinner du för fordon och motorer, samt tycker att det är kul att lära andra. Har du någon
sin funderat på att bli instruktör? Eller tycker du att det är kul att jobba med ungdomar och
skulle vilja utveckla kårens ungdomsverksamhet? Då kanske Bilkårens
ungdomsledarutbildning är något för dig.

Hör av er
Alla ni medlemmar som ännu ej har något avtal eller som vill ha nya utmaningar hör av er
till stockholm@bilkaren.se eller delta på en infoträff så kan vi gemensamt komma fram till
ett engagemang som passar er och era intressen bäst.
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Teknikkvällen i samarbete med

Tisdagen den 12 november samlades 20 glada Bilkårister hos Upplands Motor i Kista för
den första gemensamma teknikkvällen

Upplands Motors verkstadschef Fredrik Högberg önskade oss välkomna och berättade
ingående om det nya arbetssätt som man jobbar med att införa sedan ett par år. Ett
arbetssätt som Volvo vill införa globalt och i dagsläget har 13 verkstäder här i Sverige
infört detta koncept. Konceptet bygger på att kundmottagarna är borttagna och kunden
pratar direkt med den servicetekniker som kommer serva din bil.
Fredrik gick vidare igenom översiktligt vad de ser i teknikskiften när det gäller elbilar,
hybrider och lätt-hybrider. Därefter delades vi upp i några grupper och fick möjlighet att
klämma och känna på tre olika typer/modeller med bl.a. hybrid och lätt-hybrid.
Det blev både mer djupgående frågor om de olika modellerna, som vi hade tillgång till,
men även frågor på ”egna” bilen kom självfallet upp. Tiden gick som alltid, när man har
roligt, fort och vid 20 avrundades kvällen.

Utvärderingarna som lämnades in efteråt har varit mycket positiva och deltagarna vill
gärna se fler kvällar av denna typ, så vi får se vad som kan komma att presenteras längre
fram.
Stockholms Bilkår vill varmt tacka Katarina Brinkenberg Hallin och Fredrik Högberg, som
gjorde denna kväll på Upplands Motor, möjlig.
Vid pennan – Erik Dahlgren, Stockholms Bilkår

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2019:4
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Medlemsavgift 2020
Fr.o.m år 2020 införs en gemensam
medlemsavgift för hela Bilkåren enligt
beslut på riksstämman 2018. Dessutom
införs kategorin familjemedlemskap, för
medlemmar boende på samma adress
eller tillhörande barn/ungdom (0-20 år).
I förra numret av Kårkontakt bad vi om
information om de medlemmar som
antingen vill inkludera fler i hushållet
eller har barn folkbokförda på annan
adress och ändra sitt medlemskap till ett
familjemedlemskap. Kåren har
sammanställt den information som
inkommit och skickat den vidare till
Bilkårens Kansli. Kansliet har sedan gjort det manuella arbetet med att uppdatera
informationen i Bilkårens medlemsregister, arcMember.
Om du missade informationen eller nu har kommit på att du vill inkludera fler i ditt
medlemskap kontakta kansliet via kansliet@bilkaren.se.

Aviseringen av medlemsavgift 2020
Aviseringen av medlemsavgiften för alla befintliga medlemmar skickades med senaste
numret av Bilkåristen, som kom ut i slutet av november. Vi uppmanar alla att betala
medlemsavgiften så fort som möjligt, dock senast 31/1 då det är sista betalningsdatum.
Är det så att du av någon
anledning vill avsluta ditt
medlemskap vänligen
skicka ett mail till kåren
stockholm@bilkaren.se
så slipper vi lägga tid
på att jaga personer
som ej längre vill vara
med, utan kan fokusera
på de som faktiskt
vill vara med!
Om du har några frågor
om betalningen
kontakta kansliet via
kansliet@bilkaren.se
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Medlemskap direkt via hemsidan
I och med införandet av gemensam medlemsavgift
i Bilkåren från år 2020, så har hemsidans
medlemsformulär, www.bilkaren.se/bli-medlem/
utvecklats så att den enskilde blir medlem direkt
och erbjuds att betala medlemsavgiften direkt via
Swish eller kort. De som väljer faktura kommer att
få ett inbetalningskort från kansliet.
För de som väljer att bli medlem nu så gäller
medlemsavgift resten av 2019 och hela 2020.

Kolla dina uppgifter på
Bilkårens Mina sidor
I och med införandet av ny rutin för medlemsavisering är det extra viktigt att vi har rätt
uppgifter om din adress, e-postadress och ditt
mobilnummer i medlemsregistret.
Du kan enkelt gå in på Mina sidor och
kontrollera, och om det behövs, ändra dina
uppgifter. www.bilkaren.se/mina-sidor.
Om du inte kan logga in eller generera nytt
lösenord hör av dig till
stockholm@bilkaren.se.

På Mina sidor ser du de uppgifter
Bilkåren har registrerat för dig
t.ex. kontaktuppgifter, avtal,
utmärkelser och genomförda
utbildningar/kurser
Under Medlemskap ser du vilken
kår/kårer du tillhör samt typ och
status för ditt medlemskap.
Har du familjemedlemskap så ser
du även övriga personer som
ingår i medlemskapet.
Längst ner ser du fakturan och
status om den är betald eller ej
Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2019:4

13

Ny webbutbildning om Totalförsvar från MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har
ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.
Totalförsvar – ett gemensamt ansvar
Utbildningen är framtagen för att genomföras vid en dator och är uppdelad i fyra kapitel:
1.

Det här är totalförsvaret - beskriver bland annat det civila och det militära
försvaret

2.

Därför behövs totalförsvaret - redogör för förändrad hotbild, säkerhetspolitiskt
läge och samhällsviktig verksamhet

3.

Roller och rättsliga förutsättningar – beskriver samhällets krisberedskap som
grund för totalförsvaret, olika aktörers uppdrag och ansvar, begreppet höjd
beredskap samt några centrala regler vid krig eller krigsfara.

4.

Tillsammans skapar vi motståndskraft – beskriver aktiviteter i
totalförsvarsplaneringen och behovet av att identifiera och möta
informationspåverkan, samt arbete med informationssäkerhet och
säkerhetsskydd.

Utbildningen har tagits fram i samarbete med Försvarsmakten och ska utveckla
grundläggande kunskap om området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt
ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen.
https://webbutbildning.msb.se/utb/Totalforsvar

Totalförsvar – ett gemensamt ansvar
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Tips på kurs hos andra FFO för dig som har civilt avtal!
Som medlem i Stockholms Bilkår och om du har civilt avtal/överenskommelse kan du söka
nedanstående utbildningar som genomförs av andra frivilliga försvarsorganisationer (FFO).
Hör av dig till stockholm@bilkaren.se om du vill ha mer info eller få hjälp med din ansökan.

Grundkurs krisberedskap
Kursen syftar till att ge dig grundkunskaper och förståelse för hur myndigheter på lokal, regional och central nivå
arbetar med krisberedskap. Du får även
lära dig hur offentliga organisationer
arbetar med kriskommunikation.

Kursdatum
Plats: Västerås
Datum: 2020-02-21– 2020-02-23
Sök senast: 2020-01-10

Mer info: https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/kurser-for-dig-i-frivillig-forsvarsorganisation-och-forsvarsmakten/grundkurs-i-krisberedskap/

Friv-avtal med Hemvärnet via Bilkåren?
Glöm inte att meddela Kansliet när du avrustar!
För dig som har frivilligavtal mot Hemvärnet via Bilkåren. Tyvärr så kan vi inte samköra
Bilkårens register med Hemvärnet/Försvarsmakten, därför är det viktigt att du även
meddelar Kansliet om du väljer att avrusta. Det är extra viktigt inför årsskiftet då det är
dags att göra den årliga avstämningen att avtalen som finns registrerade i Bilkårens
register stämmer. Bakgrunden är att Bilkåren ska kunna rapportera till våra
uppdragsgivare hur avtalsläget ser ut.
Du kan enkelt gå in på Mina sidor, www.bilkaren.se/mina-sidor, och kontrollera om det
finns något avtal registrerat för dig, Tyvärr kan varken du eller kårens medlemsregisteradministratör ändra uppgifterna, utan uppgiften om avtal kan endast ändras av kansliet.
Kontakt kansliet enklast via, kansliet@bilkaren.se.

Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar
God Jul och Gott Nytt år!
Vet du inte vad du ska ge bort i julklapp,
varför inte ge bort ett medlemskap i
Stockholms Bilkår!

Stockholms Bilkår
Kårkontakt 2019:4
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Medlemsavgift 2020

Postadress:

Box 27194,
102 52 Stockholm

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

Besöksadress:

Sehlstedtsgatan 6

250 kr

Vuxen (21–70 år)

073-322 11 40

150 kr

Senior (71+ år)

stockholm@bilkaren.se

150 kr

Barn/ungdom (0-20 år)

Hemsida:

www.bilkaren.se

400 kr

Familjeavgift*

Kårchef:
Vice kårchef:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

Thomas Sörliden
Helen Lodenfors
Magnus Sellstedt
Cecilia Rabe
Erik Dahlgren
Anna Ersson
Tarja Nord
Kaisa Norrström
Christian Sjögren

Telefon:
E-post

Områdesansvariga
Utbildning/Avtal:
Civilt
Militärt
Info/rekrytering:

Anna Ersson
Christian Sjögren
Kaisa Norrström
Magnus Sellstedt

*medlemmar på samma postadress eller
barn/ungdom 0-20 år

Kårkontakt
Ansvarig utgivare:
Omslagsfoto:
Redaktör:
E-post:

Thomas Sörliden
Helen Lodenfors
Helen Lodenfors
karkontakt@gmail.com

Manusstopp 2020:
19 jan, 5 apr, 2 aug och 1 november
Utgivningsmånader 2020:
februari, april, augusti och november

Sociala medier

Allmän bilkårsutbildning:

Thomas Sörliden

Stockholms Bilkårs FB-sida:
www.facebook.com/StockholmsBilkar

Totalförsvar och
Krisberedskap:

Helen Lodenfors

FB-grupp för medlemmar:
Stockholms Bilkår

Trafiksäkerhet:

Helen Lodenfors

#bilkåren
#sthlmsbilkår

Senior/60+:

Tarja Nord
@bilkarist
@sthlmsbilkar
Bilkårsbloggen:
https://bilkaren.se/blogg
Youtubekanal
Bilkåren

Bli medlem

