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Kårmeddelande 4/2020

Hej Bilkårister!
Vilken fantastisk augusti månad vi har haft. Skönt för den som
tycker om sol och värme, besvärligt för den som vill ha svalka.
Det svenska ordet lagom undrar man ibland om det verkligen finns.
På sommaravslutningen den 10 juni var vi 13 st som njöt av det fina vädret, åt
jordgubbstårta och spelade utomhusspel.
Fagersta bilkår bjuder in till fiskedag i Laxtjärn den 29 augusti
Ta med egen matsäck och dryck, vi ser till att grillen är igång och gör uppehåll i
fiskandet för att äta lunch tillsammans. En tipspromenad med trafikfrågor finns också
att bryta av med. Vi träffas vid grinden till sjön kl 8:00. Om det är någon som inte
hittar så möts vi upp på ett lätthittat ställe och åker tillsammans mot sjön. För ickemedlemmar i Fagersta Bilkår är avgiften 400 kr/person, full avgift gäller från 13 år och
uppåt. Kårens egna medlemmar bjuds på denna kåraktivitet. Anmälan senast 26
augusti till Gunilla Hofferek, 070-275 20 56.
Kårafton tisdagen den 1 september kl 18.00 Gula Villan
Christian och Bruse visar hundsök
Christian utbildar räddningshundar till olika uppdrag. Han kommer med sin hund Bruse
och visar hundsök.
Anmälan görs till Mälardalens Bilkårs mail: bilkaren.mm@gmail.com , Nina Rounikko
tel 070-495 04 10 eller Barbro tel 076-761 15 00 senast söndag 30 augusti.
Välkomna!
NTF hjälm mätning i Västerås tisdag 1/9 och 8/9
Mät mellan kl.07.40 - 08.20 på Rönnbyskolan F-9 Släggkastargatan 13, Rönnby
Cykelstråk Västerås, mät mellan kl.07.30 – 08.30 och kl.16.00 – 17.00
Röda Torget i korsningen där Björnövägen, Malmabergsgatan och Pilgatan möts.
Oxbacken vid cykeltunneln under Jakobsbergsgatan.
Mål antal observationer cykelhjälm: 1 600
Mål antal observationer mopedhjälm: 15
Ni som har möjlighet och är intresserade av detta kontakta snarast Ingrid Broberg
070-532 24 26 eller ingridbroberg.43@gmail.com

Riksstämma den 12 september 2020
Kl 9.00-17.00 Digitalt i Gula Villan

Riksstämman är Riksförbundets högsta beslutande instans. Här tas beslut om
verksamheten för de kommande två åren och Centralstyrelsens ledamöter väljs.
I år kommer den att hållas digitalt pga coronan.
Stämman kommer att webbsändas så att alla medlemmar som vill kan följa den, mer
detaljerad information kommer att mailas ut när vi får den.
Mälardalens bilkår kommer att hålla öppet hus på Gula Villan och visa den digitala
stämman för intresserade.
Kaffe/te och macka serveras från kl 8.30. Stämman är kl 9.00-17.00.
Kåren bjuder även på en lättare lunch och eftermiddags kaffe.
Alla är välkomna att delta!
Anmälan görs till Mälardalens Bilkårs mail: bilkaren.mm@gmail.com , Nina Rounikko
tel 070-495 04 10 eller Barbro tel 076-761 15 00 senast söndag 6 september.
Väl mött !
Kårafton onsdagen den 7 oktober kl 18.30 Gula Villan – rapport från
Riksstämman
Vi sammanfattar vad som beslutades under riksstämman och bjuder på fika.
Anmälan senast söndag 4 oktober till bilkaren.mm@gmail.com
Nina Rounikko tel 070-495 04 10 eller Barbro tel 076-761 15 00.
Studiecirkeln – krisberedskap och totalförsvar
datum på Sensus för de tre återstående träffarna i studiecirkeln:
13/10
Mänskliga reaktioner och krisinformation
10/11
Det totala försvaret
8/12
Hemberedskap
Vi hörs i höst. Ta hand om er! Med vänlig hälsning / Åsa Erikols
Ur kåren:
Jesper Eriksson, Majken Sebek, Christine Riber Marklund, Viktor Helmersson, David
Överkvist och Simon Eriksson. Tack för eran tid hos oss!
Utbildning:
Håkan Almér har genomfört TrV Bandvagn avancerad 2 i Kosta. Grattis!
Väl mött till en härlig bilkårshöst!
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