Mälardalens Bilkår

2020-03-25

Kårmeddelande 2, 2020

Hej Bilkårister!
Den 6 februari var vi 13 bilkårister som under avslappnade former avnjöt
räkmackor och gav förslag på kåraftons aktiviteter.
Vårat årsmöte hölls den 19 mars i Gula Villan, då vi var totalt 9 st
som deltog i förhandlingarna och därefter avnjöt smörgåstårta och kaffe med
kaka. Styrelsens sammansättning och olika ansvarsområden är oförändrad:
Ordförande/kårchef:
Vice kårchef:
Kassör:
Vice kassör:
Sekreterare/vice:
Utbildningsledare militär:
Utbildningsledare civil:
Info/rekrytering:
Trafik:
Totalförsvar:
Ungdomsansvarig:
ABU:
Medlemsregisteransvarig:
IT-ansvarig:

Nina Rounikko
Birgitta Karlberg
Ingrid Broberg
Birgitta Karlberg
Carina Eklund/Thomas Gidlund
Anderas Stridsberg/Thomas Gidlund
Nina Rounikko/Fredrik Berglund
Maja Boskovic
Ingrid Broberg/Sara Landgren
Fredrik Berglund
Maja Boskovic
Maja Boskovic
Nina Rounikko
Johnny Söderberg/Sara Landgren/Fredrik
Berglund

Nästa kårafton 7 april kl 18.30 i Gula Villan
Ny teknik - nya kunskaper. Vi nosar på det nya studiecirkelmaterialet med fokus på
kunskap för att nyttja ny teknik, miljöaspekter mm som utvecklat våra fordon.
Anmälan till Nina Rounikko 070-495 04 10 eller kårens mail bilkaren.mm@gmail.com
senast söndag den 5:e april.
Kårafton 18 maj kl 18.00 samlas vi på
parkeringen i slutet av Båtstigen, Ekbacken
Där ska vi ta en härlig promenad med tipsfrågor och
Därefter grillar vi korv, umgås och har trevligt.
Även möjlighet till bad finns om man vill.
Anmälan görs till Barbro Karlsson, tel 021- 526 44 eller till
kårens mail bilkaren.mm@gmail.com senast den 15 maj.

F 1 Kamratförenings vårresa den 19/5 2020
Trångfors smedja (bilaga)
Anmälan till reseansvarig senast 15/5 Betalning senast 16/5
Upplysningar, anmälan till Anders Hård af Segerstad tel: 070-53 52 252
betalningen 240:-/p sker till t.f. kassör Hans Hellquist 070–6589930
Bankgiro 5025–5447. Glöm ej ange ditt namn samt antal personer.
Strömsholmsdagarna den 4-7 juni
Den 4 – 7 juni på Strömsholmsdagarna kör vi tävlande, funktionärer och besökare
till hästtävlingarna.
Ni som kan och vill hjälpa till hör av er till Ingrid 070-532 24 26 eller anmäl er på
bilkaren.mm@gmail.com
Du får mat på plats och reseersättning till och från Strömsholm.
Du behöver bara ha B-körkort och ett glatt humör!
Nationaldagen 6 juni
Tradionellt firande i Harakers kyrka kl 18.00 med gudstjänst och musik
av Anskarskyrkans musikkår.
På Djäkneberget är det festligheter hela dagen med början från kl 12.00.
Alla är välkomna! Se vidare information i lokalpressen.
Sommaravslutning 10 juni kl 18.00 Gula Villan
Välkomna till Gula Villan på vår årliga sommaravslutning.
Vi bjuder på kaffe, jordgubbstårta och bilkårsprat.
Nya medlemmar:
Thomas Kustvik och Mikael Sjöstrand.
Välkomna till oss och en meningsfull fritid!
Ur kåren:
Helena Albertsson, Märit Carlson, Anneli Smedberg och Lovisa Rodén.
Tack för eran tid hos oss!
Utbildning:
Mikael Korkeamäki - MTE fortsättningskurs buss
Tomas Nilsson - Gk Bv Vinter Boden
Grattis till väl genomförd utbildning!
Beredskap för eventuella framtida insatser
Bilkåren börjar nu bli kontaktad av myndigheter som planerar för sin uthållighet och
undersöker vilka förstärkningsresurser som kan finnas tillgängliga framöver om det
skulle behövas.
I första hand är det länsstyrelser som hör av sig och vi har då tillsammans med FAK
aktiverat ledningsgrupperna i MTE. De håller nu på att inventera resurser i sina
respektive personalpooler och kommer om det blir aktuellt att kalla personer med
MTE-avtal.
Med tanke på den art av kris vi står i så kan det bli långvarigt och det kan hända att
det blir aktuellt att nyttja även medlemmar utan avtal.
För att vara beredda om vi får frågan om sånt stöd ber vi alla kårer göra en
inventering bland sina medlemmar redan nu, så det jobbet är gjort om det blir skarpt.

Du som inte har ett civilt eller militärt avtal, arbetar i samhällsviktig verksamhet eller
som är i riskgruppen (dvs över 70 år).
Anmäla ditt intresse som förare till kårens mail: bilkaren.mm@gmail.com
Skriv även upp dina aktuella körkortsbehörigheter och eventuellt andra relevanta
utbildningar, tex YKB, ADR osv.

Var rädd om dig i trafiken, våren är här!

Nina Rounikko
rounikko@gmail.com
070-495 04 10

Birgitta Karlberg
Ingrid Broberg
Fredrik Berglund
b_karlberg@hotmail.com Ingridbroberg.43@gmail.com fredrik2116@hotmail.com
070-418 85 64
070-532 24 26
070-887 78 10

Andreas Stridsberg
Thomas Gidlund
stridis666@hotmail.com thomas@gidlund.net
076-569 44 80
070-777 89 08
Carina Eklund
Sara Landgren
carina.e.bilkaren@gmail.com sara@solweb.se
070-335 82 33
076-235 48 58
Mälardalens Bilkår: bilkaren.mm@gmail.com

Johnny Söllvander
johnny@solweb.se
070-755 78 09

Maja Boskovic
maja.boskovic@pysslingen.se
070-33 19 029

