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Medlemsblad
Info från styrelsen

Nytt medlemsblad!

Styrelsen har under rådande omständigheter valt
att ställa in kårens aktiviteter med hänsyn till allas
hälsa och säkerhet. Det var inget lätt beslut, för vi
vet hur mycket aktiviteterna betyder för er.

Styrelsen har beslutat att införa ett medlemsblad
för att enklare och oftare nå ut med information till
er medlemmar. Tanken är att det främst ska distribueras elektroniskt. De medlemmar som saknar epost kommer självklart att få medlemsbladet
hemskickat.

I år så firar Stockholms Bilkår även 80 år och det tar
verkligen emot att inte kunna fira detta på det viset
vi planerat. Vi kommer framöver att se över möjligheterna att fira detta vid senare tillfälle.
Vi ser ett ökat inflöde av nya medlemmar. Om det
beror på förändringen med att man nu blir medlem
direkt via hemsidan eller p.g.a. pågående kris är
svårt att avgöra, men oavsett så är det riktigt kul
att fler vill bli medlem i Stockholms Bilkår! All rekrytering och information sker idag endast via Internet, telefon och brev.
Vi vet inte hur länge detta kommer att pågå, men
under tiden försöker vi hitta nya sätt att interagera
och viktigast av allt vara en resurs för samhället.

Medlemmar utan avtal
Den 31 mars gjorde vi ett mailutskick till samtliga
medlemmar under 70 år som idag inte har ett avtal
via Bilkåren för att fånga upp medlemmar som om
behovet uppstår vill göra en insats.

Du har väl inte missat vår Facebookgrupp?
Gruppen heter Stockholms Bilkår och vi ser gärna
att fler medlemmar går med i gruppen.

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?
Bilkårens kansli ser till att några gånger per år automatisk uppdatera medlemmarnas postadresser.
Dock finns det ingen tjänst för att automatiskt uppdatera telefonnummer eller e-postadresser. Kontrollera gärna så att dina uppgifter stämmer via
Mina sidor.

KALENDER
Aktiviteter inställda!
Samtliga aktiviteter under våren är
tyvärr inställda pga COVID-19! Vi vet
ännu inte när vi kan starta igen.

Maj
11-17 Krisberedskapsveckan via digitala medier
29 fre Veterandagen, ceremonin i år utan publik
29 fre Hemvärnet ”Uniform-på-jobbet-dagen”
Info om kommande aktiviteter se Kalendarium
och Årsplan 2020 på kårsidan,
https://bilkaren.se/bilkar/stockholm

Till alla medlemmar
som gör insatser under pågående pandemi. Er insats gör
skillnad.
Ett särskilt tack till alla som hjälper till med rekryteringen.

Välkomna alla nya medlemmar!
Sedan årsskiftet har vi rekryterat 24 nya
medlemmar.

Totalförsvar och Krisberedskap
När det gäller Totalförsvar och Krisberedskap så kan man säga att vi just nu prövas inom detta område! Ni
medlemmar har till dags datum visat att ni vill göra skillnad! Ni vill hjälpa till och stödja ett samhälle i kris.
Som medlem i MTE så jobbar jag dagligen med förfrågningar från myndigheter och privatpersoner. När
Bilkåren har gått ut med förfrågningar så har ni svarat snabbt… Detta har gjort att man snabbt kan inventera all den kompetens som finns och kan planera en eventuell insats.
Ett stort tack till alla er som svarat på vädjan om hjälp. I skrivande stund så har medlemmar med avtal
och även utan tillförts listor på tillgänglig personal. Förfrågningar och intresse för frivilligförsvaret från allmänheten har ökat på grund av rådande omständigheter och även Stockholms Bilkår har fått många intressenter. Nu gäller det att även ta vara på detta och försöka lotsa in dem på några av våra avtal
/ Thomas Sörliden

Krisberedskapsveckan, 11-17 maj 2020
- stärkt beredskap och bättre riskkommunikation
Just nu krävs att vi alla i samhället fokuserar på att
skydda människor och säkerställa samhällsviktig verksamhet. MSB kommer att ta en ledande roll i genomförandet
av Krisberedskapsveckan och se till att det finns budskap
och kanaler som passar rådande läge med COVID-19.
Det står öppet för alla som vill, att med de resurser man
mäktar med, använda sig av det anpassade kampanjmaterialet och delta i kampanjen, vars nya material successivt presenteras på MSBs hemsida.
Stockholms Bilkår kommer främst att delta genom att
sprida materialet via sociala medier. Hjälp oss genom att
dela materialet vidare. Vill du vara med och anpassa
materialet hör av dig till stockholm@bilkaren.se.

Tomma gator och hyllor
Bilder från årets kampanjmaterial
Foto: Thomas Henrikson, MSB

Civila körningar

ABU (Allmän Bilkåristutbildning)

För er som följer nyhetsflödet så kan det inte undgått er att även Kungahuset har dragit ner på sina
aktiviteter. Det har varit en del körningar inplanerade på Hovstallet men alla dessa är inställda på
obestämd framtid. Specifikt när det gäller vårt uppdrag att bemanna förartjänsterna till audienser så
tar man nu beslut en audiens i taget.

Just nu så händer det inte mycket med ABU
(Allmän Bilkåristutbildning). Fördelen med ett avbrott gör att vi kan planera för framtiden. De aktiviteter som har blivit inställda nu under våren försöker vi hitta lämplig tillfälle under hösten istället.

/ Thomas Sörliden

/ Thomas Sörliden

─ Sedan 10 april 1940

Vi får fira när krisen är över

Händelser 2010-2020

Det tog verkligen emot att behöva ställa in den planerade kransnedläggningen vid Totos grav och gemensamma lunchen på Ulriksdal Värdshus, men
under rådande omständigheter så såg vi inget annat alternativ. Vi får fira när krisen är över!

Inför kårens 60-årsjubileum år
2000 togs ett kompendium
fram med några axplock ur
protokoll, tidningsurklipp och
material från Kårkontakt och
tidningen Bilkåristen om
Stockholms Kvinnliga Bilkår.
Inför 70-årsjubilet gjordes en
revidering och nu då kåren firar 80 år så vill vi komplettera med vad som har hänt det senaste tio åren.

Bilkåren har alltid varit en organisation i tiden. Motiveringen för att bli bilkårist är troligen samma
idag som då:
-

-

Man kan göra en insats för Sverige
Köra är vansinnigt kul
Bra kamratskap
Man får smutsa ner sig
En gång bilkårist, alltid bilkårist

Kungliga Biblioteket (KB)
Digitala dagstidningar blir tillgängliga för alla via
webben åtminstone under april månad via tjänsten
Svenska dagstidningar. Så varför inte passa på att
läsa mer om ”Stockholms Kvinnliga Bilkår”
https://tidningar.kb.se

Skicka in ditt bidrag!
Det har hänt otroligt mycket under de senaste åren
och vi vill gärna ha in bidrag från er medlemmar.
Maila ditt material till stockholm@bilkaren.se

Trots Coronatider så var det 37 lag som tävlade i årets Trafikquiz i Bilkåren. Det börjar bli en fast och rolig tradition, sista
torsdagen i mars varje år, då bilkårister och vänner lägger pannorna i djupa veck under en timme och löser trafik- och fordonsfrågor. I år var det lite annorlunda, då vi inte kunde samla
alla på samma plats. För att underlätta för deltagarna så var
frågorna tillgängliga på Bilkårens hemsida.
Inför varje år är det vara något nytt. Förra året hade en av uppgifterna noter och man skulle lista ut bilmodellen. I år hade
man istället knåpat ihop ett korsord som skulle lösas tillsammans med 19 andra uppgifter. Det preliminära resultatet för
Stockholms Bilkår är 50 av totalt 60 poäng. Vi väntar med
spänning på att svaren på frågorna ska publiceras.
/ Helen Lodenfors

Många diskussioner fanns runt arrangemangen av Melodifestivalen 2020. Många tyckte att evenemanget var på
gränsen till att behövas ställas in men som alla vet genomfördes alla deltävlingar och så den häftiga finalen den 7
mars på Friends Arena.
Tur att vi i Bilkåren är flexibla att lösa våra uppdrag. Första vändan behövdes förare hela veckan, därefter helt avblåst. Ny förfrågan med mindre antal förare under finalkvällen, fixat och klart. Dagen innan nya direktiv igen. Nya
behov från transportavdelningen. Slutbudet kom dagen innan att 11 förare behövdes till finalkvällen. Extra tack till
er som ställde upp med kort varsel.
Själva uppdraget bestod endast av att, efter finalens slut när kameran slocknat samt
eventuellt bubbel var slut, köra artisterna från Arenan till
Berns Salonger. Kort och enkelt med inhyrda fina bilar,
denna gång Mercedes och minibussar.
Där skulle artister, SVT-folk och andra inblandade festmingla med press och media. Vi i Bilkåren fick många
timmar tillsammans i fikarummet innan det enkla uppdraget skulle utföras. Att skapa trevlig tillvaro i ”väntans”
tider har vi aldrig haft svårt för.
Bilden vid lilla reklambilen säger allt.
/ Pyret Ericson

Presentation av styrelsen 2020
Thomas Sörliden, Kårchef , ABU
och Totalförsvar & Krisberedskap
Bilkårist sedan 2015. Jag startade
min bana inom frivilligförsvaret
när jag var femton år. Med lite
uppehåll för familj och arbete så
återupptog jag mitt ”gamla” intresse
igen år 2002. Sedan dess har jag bland annat hunnit
med att vara ansvarig ungdomsledare, CBRNinstruktör, Strategisk flygplatspluton NBG08 (F17).
Tre missioner varav två i Kosovo och en i Afghanistan
och ett flertal andra uppdrag inom Försvarsmakten.
Idag arbetar jag för Trafikverket (Vägassistans) sedan
2014. Via Bilkåren har jag även ett civilt avtal med
MTE Mälardalen där jag sitter i ledningsgruppen.

Cecilia Rabe, kassör
Bilkårist sedan 1988. Genomförde både grundkurs (lastbil)
och fortsättningskurs (buss) på
F6 i Karlsborg. Blev sedan placerad på F16 i Uppsala. När F16 lades ner blev vi förflyttade till F7.
Efter ett tag blev bilkåristerna som tillhörde Flygvapnet avvecklade och i och med det blev vi avtalslösa. I
början på 90-talet fick jag och en till flygbilkårist köra
ett gäng reservofficerare som skulle på besök till Köpenhamn och Dronningens husarer. 1991 körde jag
min första körning för Hovstallet och det har hunnit
bli ett otal, statsbesök, bröllop, dop, begravningar
och andra officiella körningar sedan dess. 1994
körde jag och 3 andra flygvapenbilkårister och hämtade hem OS-landslagen i Paraolympics i Lillehammer. Civilt jobbar jag som redovisningskonsult, har 2
vuxna barn. Hänger gärna på Gotland.

Magnus Sellstedt, Sekreterare och
Info/rekrytering
Bilkårist sedan 2014. Mellan åren
2013-2018 var jag skyttesoldat i
16:e hemvärnsbataljonen. Till vardags jobbar jag som projektingenjör på Trafikverket inom järnvägsprojektet ERTMS. Projektet innebär att hela
signalsystemet på den svenska järnvägen ska vara
utbytt till 2035. Ett långsiktigt men mycket viktigt arbete"

Helen Lodenfors, vice kårchef och
avtal/utbildning militärt
Bilkårist sedan 2002. Bor i Täby
med min sambo och våra två älskade katter. Jag började min bana i
Bilkåren som terrängbilsförare i insatsplutonen i Falun. Efter det har jag
utbildat mig till transportgruppchef och sedan 2011
är jag fordonsinstruktör. Augusti 2018 började jag
jobba på Bilkårens kansli med projektet Bilkårens
instruktörsförsörjning i framtiden. Så när jag på
Stockholms Bilkårs årsmöte 2019 blev invald i styrelsen så blev det Bilkåren både på jobbet och på
fritiden. Jag är vice kårchef och ansvarig för avtal/
utbildning militärt.

Erik Dahlgren, vice kassör och IT-/
GDPR-ansvarig
Bilkårist sedan 2016. Inom kåren
har mitt engagemang främst varit
och är inom civila körningar, vilket
är kul och givande på många olika
sätt. Både att lära sig nytt och även lära
känna nya härliga personer inom kåren. Till
vardags driver jag eget företag inom elektronikindustrin. Vidare får jag tacka för förtroendet när jag nu
har blivit invald i kårens styrelse. Där jag blivit utsedd
till vice kassör samt har ansvar för IT och GDPRfrågor.

Inga-Lill Schill, Avtal/utbildning civilt
och Trafiksäkerhet
Bilkårist sedan 2003. Via Bilkåren har
jag i dagsläget en civil överenskommelse med Polismyndigheten som
logistiker. Innan det var jag bandvagnsförare för Trafikverket. Kör även civila
körningar lite då och då. Fordon och trafik är ett av
mina intressen. Idag arbetar jag på Stockholms Stad
som handläggare, innan det har jag varit yrkeschaufför
och kört långtradare i 15 år. På fritiden umgås jag med
familj och vänner."

Valberedningen 2020
Jakub Tenenbaum, Mia Rexfalk och Siw Gustavsson.

