
 

  

 
 
Mälardalens Bilkår   2019-12-17 
 

   Kårmeddelande 8, 2019

 
 

 

 

   Hej Bilkårister! 
   
  God jul! 
   
 Den 9:e december firade vi Vesper i Mikaeli kyrka, 24 bilkårister och 1 gäst. 
 Efter kyrkan försågs vi med gröt och skinka  och ett lotteri med massor av julklappar.        
Tack till Trivselkommiten med Barbro i spetsen som ordnat allt så fint! 
   
        
 Julgransplundring den 13 januari kl 18.30 Gula Villan, Hässlögatan 4 
 Vi träffas för att dansa ut julen, det bjuds på varm korv med bröd och så blir det 
 lite ringdans för att avsluta med fiskdamm.                           
 Det är alltid lika roligt även om man 
 inte är barn längre. Anmälan görs till 
 Barbro Karlsson tel 021-526 44 eller 
 till kårens mail bilkaren.mm@gmail.com  
 alternativt  malardalen@bilkaren.se senast  
 den 9 januari. 

 
 

 
Kårafton  den 6 februari kl 18.30 Gula Villan, Hässlögatan 4 
Kom in på en räkmacka och var med och påverka årets verksamhet. Framför förslag 
och idéer på vad just du skulle vilja att vi gör. Anmälan görs till  Nina Rounikko tel   
070-495 04 10 eller till kårens mail bilkaren.mm@gmail.com alternativt  
malardalen@bilkaren.se senast den 2 februari. 
 

 
Under våren 2020 ordnar Västra Aros lottakår, tillsammans med 
Mälardalens Bilkår, en studiecirkel på temat krisberedskap och totalförsvar. 
Den består av fem träffar med start i februari och avslut i maj, varje träff är 90 min. 
Tid: kl 18.00-19.30. 
Plats: Studieförbundet Sensus lokal på Västra Kyrkogatan 11 i Västerås. 
Anmälan: Anmäl dig på Sensus webbplats senast den 3 februari: 
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/krisberedskap-totalforsvar-146162/ 
Frågor: mejla vastra-aros@svenskalottakaren.se 
Må 17 feb  Grunder i krisberedskap 
Må 2 mars  Kris, krig och juridik 
On 1 april   Mänskliga reaktioner och krisinformation 
On 29 april Det totala försvaret 
Må 11 maj  Hemberedskap 
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Årsmöte den 19 mars 2020 kl 19.00 på Kårlokalen, Hässlö 
Kallelse till årsmötet bifogas 
Alla är varmt välkomna! 
Anmälan görs till Barbro Karlsson tel 021-526 44 eller till kårens mail 
bilkaren.mm@gmail.com alternativt  malardalen@bilkaren.se senast den 12 mars. 
   
 
Nominering till valberedningen 
Vill du vara med i styrelsen alternativt valberedningen, eller vet du någon som skulle 
passa bra för styrelsearbete. Meddela då någon i styrelsen alternativt skicka in förslag 
till bilkaren.mm@gmail.com eller malardalen@bilkaren.se senast den 15 januari. 
 

 
 Kom ihåg -  För att kunna vara med och påverka och ha rösträtt vid        
 årsmötet 2020 måste medlemsavgiften för 2020 vara betald senast 
 den 31 januari 2020. 
 
Avgiften är: 
150 kr för ungdom till och med 20 år 
250 kr för medlem 21-70 år 
150 kr för senior 71 år och äldre 
Familjeavgift (fler medlemmar på samma postadress) 400:- 
 
Avin skickades tillsammans med Bilkåristen nr 4 som landade i din brevlåda i slutet av 
november. 
 
 Årsrapport 
 Varje år lämnar alla bilkårer årsrapport till kansliet. 
 Årsrapporten innehåller de aktiviteter kårens medlemmar haft under året. 
 Därför att det viktigt att du meddelar övningar eller aktiviteter som du      
 deltagit i under 2019. Meddela oss via vår mail bilkaren.mm@gmail.com      
alternativt  malardalen@bilkaren.se eller till Ingrid Broberg, tel 021-13 35 77 senast 
den 12 januari. 
  

 
 Styrelsen tackar för i år och vi önskar Er alla en 
 

 
 
 
                 
 
 
 

  
 

 
Nina Rounikko        Birgitta Karlberg                   Ingrid Broberg   Fredrik Berglund                  Andreas Stridsberg            
rounikko@gmail.com   b_karlberg@hotmail.com  Ingridbroberg.43@gmail.com fredrik2116@hotmail.com  stridis666@hotmail.com   
070-495 04 10         070-418 85 64                       070-532 24 26   070-887 78 10                 076-569 44 80 

 
Thomas Gidlund         Johnny Söllvander               Maja Boskovic    Carina Eklund                        Sara Landgren 
thomas@gidlund.net    johnny@solweb.se   majaboskovic@pysslingen.se    carina.e.bilkaren@gmail.com     sara@solweb.se  
070-777 89 08        070-755 78 09                       070-33 19 029 070-335 82 33                  076-235 48 58 
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