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Kårchefen har ordet 

Först vill jag önska er alla en bra fortsättning på 2020! Under 2019 
har styrelsen lagt ner mycket tid på att kartlägga och planera för att 
Stockholms Bilkår skall kunna möta framtida krav och behov som 
ställs, och kommer att ställas, på en frivilligorganisation. Detta är 
ett arbete vi tar med oss in i 2020. Vi har också ett hedersuppdrag 
för Hovstaterna och UD att upprätthålla, där kommer vi att jobba 
vidare med att få till stånd en hållbar och långsiktig utbildningsplan. 
Aktiviteter såsom halkbana – seniorträff – rekryteringsträffar – 
avrostning körning – Trafikquiz – krisberedskapsvecka - 

totalförsvarsdag i Norrtälje och teknikkväll på Volvo har genomförts under året. När det 
gäller oss medlemmar i Stockholms Bilkår så har vi lyckats rekrytera 58 nya medlemmar 
under 2020! Jag hälsar er härmed välkomna till vår gemenskap! Ni är nu medlemmar i en 
förening som består av 394 själar.  

Nu är det ett nytt år! År 2020 kommer att präglas av att Stockholms Bilkår fyller 80 år! Vi 
kommer längre in i detta nummer av Kårkontakt att presentera olika aktiviteter som 
kommer att ske under 2020. En grej är en ny ”mötesplattform” för medlemmar. Vi håller 
även på med fler aktiviteter som vi tyvärr inte kan släppa ännu då inte allt är plats ännu. 
Jag vill också rikta ett stort tack till de medlemmar som har stöttat praktiskt i verksamheten 
under 2019 och en stor tacksamhet mot alla medlemmar som vill, och kommer att 
genomföra aktiviteter för Stockholms Bilkårs medlemmar under 2020. För mig som 
Kårchef känns det jättebra att se mejlen från medlemmar som kommer med förslag och vill 
engagera sig i aktiviteterna. Ni medlemmar är alltid välkomna att komma med tankar och 
idéer om vad vi kan genomföra i kårens regi. Så under 2020 kommer vi att se flera 
medlemmar som kommer att bidraga med egen arbetskraft och idéer. Vill ni ha ett uppslag 
på dessa bidrag, eller om ni själva vill hjälpa till så titta längre in i bladet.  

En sista grej innan ni kastar er in i sidorna! Som många andra föreningar så är det ni 
medlemmar som gör föreningen, och ju fler vi är ju mer aktiviteter kan vi genomföra. För 
70–75 år sedan fanns det drygt 1000 medlemmar i Stockholms Bilkår! Vore det inte häftigt 
att vara med om detta igen?  Om alla rekryterade minst en medlem var till Kåren så är vi 
snart där! En medlem var låter inte som ett ouppnåeligt mål… eller hur? 

Thomas Sörliden 
Kårchef 

KALENDER 
 

Mar 
2-7  Melodifestivalen 
3 tis AW Pitcher`s Mariatorget 
5 tors Årsmöte på Volvo Studio 
26 tors Bilkårens Trafikquiz 
 
Apr 
7 tis AW Pitcher`s Mariatorget 
 
För fler aktiviteter se kårsidan, 
https://bilkaren.se/bilkar/stockholm  

TACK! 
Till alla medlemmar för  
att ni väljer att vara medlem 
i Stockholms Bilkår. 
Ett särskilt tack till alla som  
hjälper till med rekryteringen. 
 

Välkomna alla nya medlemmar! 
Under 2019 rekryterade vi 58 nya 
medlemmar.58 
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Birgit Rosin till minne 

Det är med stor sorg som styrelsen tagit emot beskedet att 
vår hedersmedlem Birgit Rosin avled den 22 december 2019. 

Birgit blev bilkårist 1955 och var kassör i Stockholms Bilkår i 
över 20 år. När hon lämnade som kassör 2016 så fortsatte 
hon ändå att stötta kåren med att anordna seniorträffar och 
bjuda på sina fantastiska smörgåsar. 

När Birgit satt i styrelsen bjöd hon varje år 
in övriga i styrelsen till sitt charmfulla hem i 

Nacka där vi fick njuta av hennes gästfrihet 
och fantastiska julbord. 

Vi som haft förmånen att lära känna 
Birgit minns en liten dam med ett 
fantastiskt stort hjärta. Våra tankar går till Birgits syster med familj. 

Ni som vill hedra Birgits minne kan enligt familjens önskan göra 
det genom en gåva till Sjöräddningen PG 900 500-0 eller 
https://www.sjoraddning.se/ge-en-minnesgava  

Kåren har gett en minnesgåva till Sjöräddningen.  

/Styrelsen genom Anna Ersson 
 

Stiftelsen AMF 100 år! 

Under 2020 firar stiftelsen Armé-, Marin och Flygfilm 100 år. De 
öppnar sina filmarkiv och visar gamla filmer på armémuseum under 
februari. Läs mer och boka dina biljetter (fri entré, men biljett krävs) 
här: https://preview.mailerlite.com/i8f0v1/1342654772158661704/r0o7/  

Nostalgi och MÖP-romantik, söndag 9 feb kl 14:30 
Kom och se dina gamla favoriter, eller förfasas över minnet: vi visar 
instruktions- och informationsfilmer från värnpliktens 70-, 80- och 90-tal. 

Spionage och Sabotage, söndag 16 feb kl 14:30 
På 1950-talet började Försvarsmakten på allvar använda filmmediet för 
att upplysa om spioner och sabotörer – se resultatet på den här 
filmvisningen! 

Lottor, Vapen och Kokvagnar, söndag 23 feb kl 14:30 
Denna söndag bjuder på film om bilkårister, lottor och andra kvinnliga 
frivilliga försvarsarbetare. Det blir beredskapstid, 1980-tal, 
fältbespisning och skyddsmaskövningar.   

Info finns även på www.armemuseum.se  
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After Work med Stockholms Bilkår,  
första tisdagen i månaden kl 18:00-20:00 

”After Work” är ett engelskt samlingsord för bland annat sammanhållning och umgänge 
och det är just det vi vill skapa.  

Första tisdagen i varje månad (förutom i juli och augusti) vill vi skapa en mötesplats där vi i 
Stockholms Bilkår kan mötas upp under en kort tid, säga hej till varandra och träffa 
likasinnade med intresse för Bilkåren. Skapa nya kontakter inom föreningen och även 
utanför. Kanske ta med en kamrat som är intresserad av vår verksamhet och som vid en 
AW har möjlighet att träffa och presenteras för andra medlemmar. Inga krav på att hålla tid 
eller ha rätt klädsel, utan bara dyka upp om man har tid och lust.  

Förhoppningen med denna form av sammankomst är att öka sammanhållningen i kåren 
och kanske bygga upp fler aktiviteter med hjälp av er medlemmar. Självklart är 
medlemmar från andra kårer också välkomna! Ni kanske har fler idéer på andra former av 
mötesplattformar? Kom med förslag. 

På Pitcher's vid Mariatorget träffas också ”Fredsbaskrarna Stockholm” första tisdagen 
varje månad. Min tanke med att välja detta ställe och tid är att framöver kunna göra något 
tillsammans med ”Fredsbaskrarna”. MEN! Det får ni medlemmar och tiden utvisa om detta 
skulle vara ett bra förslag.  

Vi möts på Pitcher`s vid Mariatorget första tisdagen varje månad kl 18:00-20:00!  

- 4 februari  
- 3 mars  
- 7 april  

- 5 maj  
- 2 juni  
- 1 september  

- 6 oktober  
- 3 november  
- 1 december  

 
Jag hoppas vi ses! 

/Thomas Sörliden 
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Boka in torsdag den 26 mars i din kalender! 

Då går Bilkårens rikstäckande Trafikquiz av stapeln.  
 

I år ska vi vinna! 
 

För att vi ska kunna göra det behövs DU 
Vi ses i kårlokalen, Sehlstedtsgatan 6, från kl 18:00.  

 
När klockan slår 19:00 öppnas kuvertet med tjugo frågor om trafik och 
lite allt möjligt. Alla sorters kunskaper behövs och alla kan bidra med 
något. Alla hjälpmedel är tillåtna. Vi har en timme på oss att besvara 
frågorna, sen ska svaren lämnas in. 

 
Vi bjuder på våfflor med tillbehör och kaffe för att hålla oss alerta! 
 

  

TRAFIKQUIZ 
26/  3 

För andra året i rad tar Stockholms Bilkår hem ÖBs vandringspris för bästa rekrytering! 
Priset tilldelas den kår som under året rekryterat flest medlemmar och förhoppningsvis 
nått sitt rekryteringsmål, samt fått flest medlemmar att genomföra sin GU-F. För att 
erövra vandringspriset för gott erfordras fem inteckningar eller inteckning tre år i följd. 
Nu laddar vi för ett nytt rekryteringsår! 

Är det någon som vill hjälpa till? Vi behöver hjälp med allt från att rekrytera fler 
medlemmar till att ta hand om alla medlemmar, allt från anordna medlemsaktiviteter till 
stöttning mot ett civilt eller militärt avtal. 
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Stockholms Bilkår 80 år 

I år firar vi i Stockholms Bilkår 80 års jubileum. Det kommer att 
uppmärksammas på flera sätt och vid olika tidpunkter under 
året. 

Vi behöver hjälp från alla medlemmar med att skicka in foton 
och historier från verksamheten under dom 80 år som Bilkåren i 
Stockholm har funnits. Vi scannar och skickar tillbaks fotona till 
dig, eller om du scannar själv och mailar till 
stockholm@bilkaren.se 

Jubileumsevenemang 

10 april 
Den 10 april 1940 bildades Stockholms Bilkår. Det kommer vi att fira 
det datumet med en kransnedläggning på Toto’s grav i Solna. Vi 
samlas vid graven 11:30 och efter det så äter vi gemensam lunch på 
Ulriksdals Värdshus. Under lunchen kommer vi att göra en 
tillbakablick på Stockholms Bilkårs 80 åriga historia tillsammans med 
er medlemmar och inbjudna gäster. 

För deltagande i lunchen anmäler du dig till stockholm@bilkaren.se 
eller ringer Helen Lodenfors på 070-355 1071. 

6-7 juni 
Stockholms Bilkår kommer att finnas på plats på Gärdet och visa upp 
oss och ett flertal av de fordon som Bilkårens medlemmar  har kört 
under åren. Det blir en historiekavalkad om Stockholms Bilkårs hela 
historia. Vi hoppas att flera medlemmar vill vara med och hjälpa till. 
För mer info ta kontakt med Thomas Sörliden 070-813 20 84 eller 
maila stockholm@bilkaren.se.   

Höst 2020 
Stockholms Bilkårs medlemstävling Slingerbulten kommer att 
återuppstå. Mer info kommer i nästa nummer av Kårkontakt. 

December 2020 
Vi avslutar firandet med att äta julbord och blicka framåt mot vad som kommer att hända i 
Stockholms Bilkår.   

Vi kommer under året att erbjuda flera olika profilprodukter med anledning av 80 års 
jubiléet. Håll koll på hemsidan och i nästa nummer av kårkontakt!
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Gärdesloppet, 7 juni  (med utställning 6 juni) 

Gärdesloppet sker i år som ett jubileum på 
Ladugårdsgärdet dagen efter Nationaldagsgaloppen. 

Gärdesloppet genomfördes för första gången 1922 på 
Gärdet i Stockholm. Kungliga Automobil Klubben, KAK, 
är arrangör av Gärdesloppet och Prins Bertil Memorial.   
Årets tema är Hästkrafter 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, www.gardesloppet.com. 

Flera andra frivilliga försvarsorganisationer 
brukar vara med, FRO sköter samband och 
Lottakåren delar ut frukostpåsar. Stockholms 
Bilkår firar ju 80 år så då är det ett ypperligt 
tillfälle för oss att visa upp kåren genom tiderna. 

/Thomas Sörliden 
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För dig som är behörig att köra eskort för Hovstallet –  
Avrostning med Trafikpolisen 

Denna inbjudan gäller dig som idag är godkänd att köra eskort för Hovstallet. I 
Trafikpolisens årliga MC-avrostning ingår eskortkörning som ett av övningsmomenten, då 
körs "skarpa" eskorter i trafiken. Detta moment kommer framöver att bli ett krav att ha 
genomfört minst vartannat år för att få delta i en eskort för Hovstallet.  

Avrostningen startar oftast på morgonen med genomgång av eskortansvarig. Oftast blir 
det en lunch längst färdvägen och genomgångar (lunch står man själv för). Här gäller det 
att man fokuserar på instruktioner och bilkörning.   

Plats:  Trafikpolisen,  
Vretenvägen 6, Solna 
 

Tid:  ESO men räkna med hela dagen 

 Aktuella datum: 
-   2 april 
-   9 april  skärtorsdag 
- 17 april 
- 23 april 

 
OSA: senast 15 mars, dvs meddela även om du inte kan så vet vi att du har 
tagit del av informationen. 

Som vanligt så gäller vårdad klädsel. Övning genomförs tillsammans med andra 
förare/myndigheter och leds av Trafikpolisen. Skicka anmälan med namn och dag/dagar 
du kan, samt om du kan hjälpa till att hämta bilar innan övningen startar till 
stockholm@bilkaren.se. Ju fler datum du kan desto större sannolikhet att du får en plats. 
Anmälan till detta måste vara kåren tillhanda senast den 15 mars (utan undantag,). 
Antagningsbesked med mer information kommer att delges efter anmälningstiden gått ut.  

Thomas Sörliden 
Kårchef   
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Branschdag 9 maj 
och Barnens dag 10 maj 

Stockholms Bilkår kommer förhoppningsvis tillsammans 
med Märsta-Sigtuna Bilkår. att synas på Märsta Förenades 
Branschdag och Barnens dag som anordnas första helgen i 
maj på bergtäkten Västerbytorp i Rosersberg.  

Märsta Förenade samlar årligen de bästa leverantörerna 
inom sin bransch för att ge alla åkare och chaufförer en 
möjlighet att enkelt hitta nya leverantörer eller etablera 
bättre kontakter inom Entreprenad, bygg och anläggning.   

9 maj   - Branschdag 
Branschmässan är öppen kl 10:00-15:00. 

10 maj  - Barnens dag  
Märsta Förenade har i sex år arrangerat Barnens Dag, 
där man visat upp delar av sin vardag för barn och 
föräldrar. 2019 så slog dagen alla rekord med dryga 
5800 besökare. Nu är det klart att den kommer tillbaka 
även 2020! 

Det kommer finnas två bussar som går i skytteltrafik 
mellan Märsta Station och Västerbytorp (vår bergtäkt), 
även denna gratis.  

Är du intresserad av att hjälpa till och visa Bilkårens olika 
uppdrag? Ta kontakt med Erik Dahlgren eller maila 
stockholm@bilkaren.se.  

  

Info till kårens förare som kör civila körningar.  
Vi söker förare till Melodifestivalen 2020 

Mån 2 mars  10:00-14:00  1 förare 
Tis 3 mars  11:00-16:00  1 förare 
Ons 4 mars 11:00-20:00  1 förare,  09:00-19:00  1 förare 
Tor 5 mars 11:00-16:00  1 förare,  12:00-17:00  1 förare 
Fre 6 mars 10:00-18:00  1 förare,  13:30-21:00  1 förare 
Lör 7 mars 11:30-16:00  1 förare,  16:00-22:00  1 förare 

Är du intresserad maila till stockholm@bilkaren.se. 
Uppdragsgivaren vill helst ha samma förare under eventet. 
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 Årsplan 2020   Stockholms Bilkår 
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Påminnelse kallelse till årsmöte med rattutdelning, 5 mars 

 

Kallelse till ordinarie årsmöte för Stockholms 
Bilkårs medlemmar.  

Plats: Volvo Studio Stockholm 
          Jussi Björlings Allé 5 

Datum: 5 mars 

Tid:  18:00   (förtäring från kl 17:30) 

OSA:  senast 26 februari om förtäring 
 

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

 

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. 

En förutsättning för rösträtt är att 
medlemsavgiften för år 2020 är betald. 

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 

  

 

Årsrattar 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver ovanstående så är det 36 st medlemmar som ska få 5-årsratt.  
Samtliga medlemmar som år 2020 tilldelas årsratt kommer få särskild inbjudan via mail. 
 

 I funktionärshandboken, flik 17, finns mer info om årsrattarna. 
 www.bilkaren.se/wp-content/uploads/2019/05/flik17utmrkelserstipendiermm.pdf 

 

10-årsratt 
Aila Wineström 
Anders Mörch 
Emma Bohlin 
Fredrik Skoglund 
Gachugu Makini 
Jesper Levander 
Karin Fryklöf 
Mats Skoglund 
Maya Ahlgren 

15-årsratt 
Mats Löpare 

20-årsratt 
Gerd Björnerud 
Gunilla Kyller 

25-årsratt 
Annika Leander 
Annika Tibbling 
Laila Edström 
Lena Baudin 

30-årsratt 
Ann-Charlotte Jansson 
Kajsa-Lena Svensson 
Lisa Löpare 

35-årsratt 
Anitha Karlsson  
Disa Johansson  
Kerstin Albåge 

 

 

40-årsratt 
Ingela Malmberg 
Maj Bäck 

50-årsratt 
Gunilla Elmberg 

60-årsratt 
Kerstin Nordström 
Margret Sundström 

70-årsratt 
Aina Palmér 
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Årsmöte 2020 med rattutdelning på 

Volvo Studio Stockholm 

Torsdagen den 5 mars hålls Stockholms Bilkårs årsmöte. I år, föreningens 80:e 
verksamhetsår, genomförs den i samarbete med och hos Volvo Studio Stockholm i 
Kungsträdgården.  

17:30 – 18:00  Samling med förtäring 

18:00 – 18:05 Kårchefen önskar välkomna! 

18:05 – 18:10 Presentation av Volvo Studio Stockholm och dess verksamhet. 

18:10 – 18:40 Volvo info: ”Säkerhet, Hållbarhet och Mobilitet” 

18:40 – 19:40 Årsmötesförhandlingar  

19:40 – 20:00 Vad händer under 2020 – 80 års firande, Rattutdelning 

20:00 Avslut  

 
Alla Stockholms Bilkårs medlemmar 
önskas varmt välkomna av styrelsen!  

 
Volvo Studio Stockholm  
Jussi Björlings Allé 5, Stockholm 

 
Anmälan: Senast 26/2-2020 - till 
stockholm@bilkaren.se  
Ange ”Årsmöte” i ärende fältet 

 
Varmt välkomna!  
Stockholms Bilkår  
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Tony Wahlgren  

Hej gott folk och ärade medlemmar. Namnet är 
Wahlgren, Tony Wahlgren. Kårchef Thomas Sörliden 
bad mig skriva några rader om mig själv.  

Jag är bosatt i Haninge och arbetar som busschaufför 
hos Nobina på samma ort. Mitt andra uppdrag hos 
arbetsgivaren är att representera våra fackliga 
medlemmar, som skyddsombud med ansvarsområde 
arbetsmiljö och arbetsplats fordon i två större depåer. 
Det ger mig stimulans och är ett viktigt uppdrag att 
jobba med förbättringar åt våra förare och medlemmar. 

Jag är född i huvudstaden och där spenderade jag 
även mina första år, tills jag blev 11 år gammal då jag 
flyttade till Dalarna. Något år senare blev det att 

emigrera till London i England, där jag blev kvar i 14 år. Men min längta tillbaka till Sverige 
blev för stor och jag hittade hem till Stockholm igen. Jag har två barn som börjar bli vuxna 
nu, 19 och 25 år har dom hunnit bli.  

På fritiden tränar jag ganska intensivt i perioder, löpning, marscher och styrka. Nu inför 
kommande övningar med Aurora2020 och Nijmegen och andra utmanade kurser t.ex. 
Hemvärnssjukvårdare. 

Jag har ett ganska stort intresse för Beredskapstiden och har en fin samling på m/39 
uniformer med mycket av infanteristens utrustning. Jag håller dessutom på med att 
renovera en klassisk m/42 militärcykel när det finns tid över. Utöver det åker jag gärna på 
min fina coola Honda-motorcykel. 

Herre jösses... det börjar låta som en kontaktannons. Nu, mera om min anknytning till 
Bilkåren.  

Kopplingen till Bilkåren kom till som så, att på senare år fick jag ett väldigt stort begär inom 
mig att tjäna samhället och Sverige. För Kung och Fosterland som man sa en gång i tiden! 
Jag sökte till Hemvärnet genom en Military Weekend på Berga och blev värvad till 29e 
kompaniet och 6e plutonen som är specialiserade på CBRN. De behövde TGB förare, en 
befattning som passade mig perfekt.  

Utbildningsplanen gick som på räls genom GUF i Göteborg och fordonsutbildningen på 
Kungliga Livgardet på bara några månader. En fantastisk upplevelse och därefter blev jag 
trogen Bilkåren. Det har blivit vinterdel och andra kompletterande utbildningar genom 
Bilkåren såklart. Med mina erfarenheter som aktiv soldat kommer jag att ge en bra bild om 
utbildningsplanen och berätta om livet som soldat och vad det innebär att vara 
fordonsförare med Hemvärnet. 

Jag har bestämt mig för att tacka ja till förfrågan om uppdraget att bli styrelseledamot. Nu 
hoppas jag på att ni vill se mig göra jobbet och rösta in mig som ny ledamot.  

Vaksam, Varsam, Verksam  

Vänligen. Tony Wahlgren  
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Tack till alla som hjälper till med rekryteringen och tack  
till centralstyrelsen för fina profilprodukter! 
 
Styrelsen 
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Summering 2019 

Vi kan summera ett bra år för Stockholms Bilkår! Under  
2019 så har vi uträttat en hel del utav det som beslutades  
på årsmötet 2019.  

I början av året tilldelades kåren ÖBs vandringspris för bästa rekrytering 2018 och 
snart får vi besked från Bilkårens Kansli om vilken kår som kammar hem ÖBs 
vandringspris för bästa rekrytering 2019. 

 
Medlemsantalet ökade 13,5 % 
Under 2019 rekryterade kåren 58 nya medlemmar. Av dessa var  
13 kvinnor (21,7 %) och 14 barn/ungdomar (29,8 %, 0-20 år).  

Vid årsskiftet hade kåren totalt 394 medlemmar, med 191 kvinnor 
och 203 män. Det ger en procentuell fördelning på 48,5 % kvinnor 
och 51,5 % män. 25 medlemmar är barn/ungdomar (6,4 %, 0-20 år). 

Under 2019 ökade kårens medlemsantal med 13,5 %. Tack till alla 
er som hjälper till med rekryteringen! 

 
Medlemmar med militärt avtal ökade 12,2 % 
I kåren ökade antalet militära avtal med 12,2 %. Totalt så är det 11,7 % av kårens 
medlemmar som idag har ett militärt avtal via Bilkåren. Bemanningsprocessen är ganska 
långdragen så det tar tid från det att utbildningsplanen är upprättad till dess att 
grundutbildningen är genomförd och det är först efter grundutbildningen som avtalet 
räknas i Bilkårens statistik. Kåren har även flera medlemmar som har avtal direkt med 
Hemvärnet dessa är inte inkluderade i statistiken.  

Registrerade avtal per 2019-12-31 siffror inom parantes avser 2018-12-31.  

 
 
 

 
Medlemmar med civilt avtal ökade 34,4 % 
I kåren ökade antalet civila avtal/överenskommelser med 34,4 %. Totalt så är det 10,9 % 
av kårens medlemmar som idag har ett civilt avtal/överenskommelse via Bilkåren. På 
grund av högt söktryck mot framförallt bandvagn SvK och TrV har flera medlemmar tyvärr 
hamnat på reservplats. Några medlemmar avvaktar även bandvagn för Polisen.  

Registrerade avtal per 2019-12-31 siffror inom parantes avser 2018-12-31. 

 MTE SvK TrV EM Polisen Ʃ 

 Stockholms Bilkår 6 (3) 10 (6) 13 (11) 2 (-) 12 (12) 43 (32) 

 

 HKV HV Ʃ 

 Stockholms Bilkår 0 (1) 46 (40) 46 (41) 
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Nya instruktörer 
Bilkåren har centralt bedrivit projektet ”Framtidens instruktörsförsörjning” med målsättning 
att ökat antal utbildningar för att fylla våra avtal i Försvarsmakten och i den civila 
krisberedskapen. Flera medlemmar i kåren har fått och tagit chansen att vidareutbilda sig 
till instruktör. Är du intresserad så finns det flera möjligheter även under 2020! 

Utbildade militära instruktörer 2019 
 2 st  IK-G 
 1 st  IK-T 

Utbildade civila instruktörer 2019 
 3 st  Civil Allmän instruktör  
 1 st  Civil Bv-instruktör  

Civila körningar 
Vi hann inte med allt som vi ville under 2019, men vi har återupprättat ett gott samarbete 
med Hovstallet och Trafikpolisen, samt att vi har en bra dialog med Upplands Motor. 

 Eskortteori med Trafikpolisen. 
 Avrostning – skarp eskortövning med Trafikpolisen. 
 Säkrare förare på Gillingebanan. 

 
Kårverksamhet 
Vi har inte fått till ett avtal med Södertörns Räddningstjänst! Men våra samtal fortsätter och 
vi hoppas på andra vägar till samarbete gällande projektet insats brand. Under året har 
följande genomförts: 

 TrafikQuiz, som är en av aktiviteterna i Bilkårens ”Spelet om trafiken”. 
 Volontärer till Totalförsvarsdagen Norrtälje och Gärdesloppet på Djurgården. 
 Seniorträff (60+) med föredrag av Riksbilkårschef Inger Karlsson, som berättade om 

vad som händer i Bilkåren idag och Kårchef Thomas Sörliden som berättade om sin 
mission i Afghanistan. 

 Teknikkväll på Upplands Motor. 
 En överenskommelse med MSB Rosersberg där vi hjälper till att bemanna 

förarplatser till deras securityutbildningar. 
 Säkrare förare på Gillingebanan. 
 Året avslutades med ett fantastiskt trevligt glöggmingel i kårlokalen! 

 
Under 2019 har styrelsens fokus varit medlemsvård. Vi hoppas att de frön vi sått ska ge 
frukt under 2020. Även om saker fallit på plats och blivit till rutin har styrelsens 
arbetsbelastning varit fortsatt hög. Sammanlagt har styrelsen ägnat ca 1670 timmar ideellt 
under 2019 för att sköta kårens ärenden. 

”VI HAR ALL ANLEDNING ATT VARA STOLTA ÖVER VAD VI 
ÅSTADKOMMIT UNDER 2019. MEN TILLSAMMANS KAN VI 

ÅSTADKOMMA ÄNNU MER UNDER 2020.” 

 
Vad ska vi fokusera på under 2020 Ska vi ha fler eller färre 
medlemsaktiviteter? På årsmötet den 5 mars bestämmer 
medlemmarna vad kåren ska satsa på under 2020!  



 

Stockholms Bilkår 
18     Kårkontakt 2020:1 

Behöver du fler 
bokstäver på körkortet? 

Styrelsen i Stockholms Bilkår 
kommer under vårt 80 års jubileum 
att ge er medlemmar möjlighet att 
ta del av förmånliga erbjudanden.  

Det första är ett avtal som vi har 
skrivit med ett företag som heter 
TUA (TrafikUtbildningsAlliansen).

 

TUA är en allians av trafikskolor och utbildningspartners som verkar för att få bättre 
utbildade, säkrare och miljöekonomiska förare för alla typer av fordon på vägar. TUA 
erbjuder utbildningar inom flera områden som har med yrkestrafik att göra. Du kan läsa 
mer på www.tua.nu.  

TUA erbjuder dig som medlem i Stockholms Bilkår följande erbjudanden! 

10 % rabatt  på TUAs samtliga utbildningar och produkter. 

30 % rabatt  på YKB fortbildning, ADR och BE- eller B-plus. 

50 % rabatt på YKB fortbildning och ADR om det finns eventuella 
kursplatser nära kursstart. 

Du som medlem går själv in på TUAs hemsida, www.tua.nu, och letar upp den utbildningen 
du vill gå, därefter kontaktar du TUA och uppger koden "SB80år" vid kursbokning. 

Mer info om avtalet hittar du på Stockholms Bilkårs kårsida 
www.bilkaren.se/bilkar/stockholm 
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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. 

Krisberedskap – grunder 

 Detta är en grundläggande kurs på två 
dagar som bland annat tar upp genomgång 
av roller och ansvar inom krisberedskapen 
på lokal och regional nivå samt hur man 
arbetar med kriskommunikation. 

 

 
Kursdatum 
Plats: Väddö kursgård, Stockholm 
Datum: 2020-05-09– 2020-05-10 
Sök senast: 2020-03-27 

  
Totalförsvarsinformation – 
grundkurs 

Kursen innehåller fördjupning inom ämnena 
totalförsvarsinformation, samhällets 
krisberedskap och informationspåverkan 
genom föreläsningar, seminariebehandling 
och diskussioner.  

 

 
 
 
Kursdatum 
Plats: Örebro 
Datum: 2020-03-13– 2020-03-15 
Sök senast: 2020-02-10 

 
CBRN – civil introduktionskurs 

Kursen syftar till att du ska erhålla 
grundläggande CBRN-kunskap i skydd 
mot stridsmedel (kemiska, biologiska, 
radiologiska eller nukleära stridsmedel) 
eller en olycka med giftiga kemikalier och 
förstå följderna av en sådan händelse

 

 

Kursdatum 
Plats: Väddö kursgård, Stockholm 
Datum: 2020-05-16– 2020-05-17 
Sök senast: 2020-04-06 

 

  

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

Mer info: https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/kurser-for-dig-i-frivillig-forsvarsorganisation-och-forsvarsmakten/cbrn-civil-introduktionskurs/ 

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

 

 

Krisberedskapsveckan 2020 den 11-17 maj, kommer tydligare än tidigare att innefatta 
hela hotskalan från kris till krig och därmed lyfta totalförsvarets roll 

MSB håller på att ta fram ett nytt kampanjmaterial till 2020 då MSB har ny grafisk profil 
från mars 2019 och det efter tre år kan vara dags att byta utseende. 

Uppstartskonferensen ersätts av ett webbinarium den 6 februari då kampanjmaterialet 
och årets budskap presenteras. Webbinariet finns på YouTube och kan även  
nås från MSBs hemsida, eller via nedanstående direktlänk: 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/krisberedskapsveckan/webbseminarium/  



 

 
 

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: Thomas Sörliden  
Vice kårchef: Helen Lodenfors 
Sekreterare: Magnus Sellstedt 
Kassör: Cecilia Rabe 
Ledamöter: Erik Dahlgren 
 Anna Ersson 
 Tarja Nord 
 Kaisa Norrström 
 Christian Sjögren 
 

 

Områdesansvariga 

Utbildning/Avtal:  
Civilt  Anna Ersson 
Militärt Christian Sjögren 
 Kaisa Norrström 
Info/rekrytering: Magnus Sellstedt 

Allmän bilkårs- Thomas Sörliden 
utbildning:  

Totalförsvar och Helen Lodenfors 
Krisberedskap: 

Trafiksäkerhet: Helen Lodenfors 

Senior/60+: Tarja Nord 
 
 

 

 

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

250 kr    Vuxen  (21–70 år) 

150 kr    Senior (71+ år) 

150 kr    Barn/ungdom (0-20 år) 

400 kr    Familjeavgift* 

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

 

 

Kårkontakt 

Ansvarig utgivare: Thomas Sörliden 
Omslagsfoto: Bilkårens arkiv 
Redaktör: Helen Lodenfors 
E-post: karkontakt@gmail.com
 

Manusstopp 2020: 
19 jan, 5 apr, 2 aug och 1 november 

Utgivningsmånader 2020: 
februari, april, augusti och november 

 

 

Sociala medier 

 

 

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

FB-grupp för medlemmar: 
Stockholms Bilkår 

 

#bilkåren 
#sthlmsbilkår 

 

@bilkarist 
@sthlmsbilkar 

 

Bilkårsbloggen:  
https://bilkaren.se/blogg  

 

Youtubekanal 
Bilkåren 

  

 Bli medlem 


