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Medlemsblad
Glad sommar önskar styrelsen!
Men det blir en lite mer annorlunda sommar än vad
vi är vana vid… Vid årsskiftet började larmen komma
om en epidemi som sedermera blev en pandemi,
resten är historia! En historia som vi skriver på än
idag. I skrivande stund har det åter igen kommit
larm om nya utbrott. Var detta kommer att sluta vet
ingen idag, men det jag vet är att frivilligrörelsen har
sedan pandemin spred sig jobbat, kämpat och ställt
upp för sina medmänniskor. Det ligger oss Bilkårister
i blodet. Att hjälpa andra! Jag vet att det finns medlemmar där ute som kämpar just nu!

Nu när vi har undvikt kontakt med kollegor och vänner och vissa av oss har befunnit sig i total karantän
börjar livet bli ganska tråkigt. Vi hoppas att Corona
eländet lugnar ner sig snart och att vi kan se fram
emot en härlig sommar på hemmaplan.
En sak vi kan se fram emot är att dom flesta av dom
militära utbildningarna som ställdes in under våren
och sommaren kommer vi att genomföra under
hösten. Bilkårens hemsida uppdateras kontinuerligt
med nya datum. Gå in och kolla vad som händer
om du var anmäld till en militär kurs i år.

När det gäller verksamheten inom Stockholms Bilkår
så beslutade vi tidigt att vi skulle ställa in våra plane- Vill du engagera dig lite mer i kårens arbete men vill
rade aktiviteter för att inte vara en del i spridningen ha lite mer ”verktyg” i verktygslådan kan du anmäla
dig till växthuset. En utbildning för kårfunktionärer i
av COVID-19.
tre delar, första delen i oktober, sen december och
Trots uteblivna rekryteringsträffar så blir vi bara fler sista träffen i januari 2021. Läs mer här:
och fler i kåren. Vi hoppas detta håller i sig så att vi
https://bilkaren.se/wp-content/uploads/2020/05/
kan nå vårt rekryteringsmål även 2020. Vi planerar
lite smått att försöka komma igång med infoträffar i vxthusetinbjudan2020reviderad.pdf
september-oktober. När det gäller våra uppdrag för Stockholms Bilkårs 80 års firande blev det inte
Hovet och UD så har man lagt en plan om att
mycket med under våren och sommaren. Jag håller
komma igång med verksamheten under september– på och planerar för någon aktivitet till hösten, återoktober.
kommer i augusti med höstens planering. Har du
En spännande grej mitt i alltihop är Bilkårens kommande riksstämma. Den skall för första gången genomföras digitalt. Har i skrivande stund inte en
aning om hur, men kansliet kommer inom de närmaste veckorna presentera hur detta skall gå till. Tänk
va häftigt att sitta i en riksstämma med delegater
från nära 50 kårer digitalt!? Skall bli kul att vara en
del i detta nytänkande.
Till slut så vill vi i styrelsen önska er alla en trevlig
sommar! Ta hand om varandra så syns vi till hösten!
/Thomas Sörliden

förslag på något vi kan göra när Coronakrisen är
över hör av dig!
Jag önskar alla våra medlemmar en trevlig midsommar och sommar. Ha det bra så hörs vi i höst 
/Helen Lodenfors

Utbildning/avtal militärt
Bilkårens kansli (jag och mina kollegor) har jobbat intensivt med att planera om dom militära utbildningarna som blev inställda under våren och sommaren. Framförallt har jag jobbat mycket med Bilkårens egen
fordonsinstruktörskurs. När vi äntligen hade fått klartecken från Försvarsmaktens logistik & motorskola
att vi fick köra ”vår kurs” så blev den sista förberedande kursen IK fordon inställd. Men alla inblandade i
både den kursen och alla våra andra kurser har gjort allt dom kan för att vi ska kunna genomföra så
många av dom inställda kurserna som möjligt.
Så den 14 november så börjar Bilkåren för första gången på ganska många år att utbilda sina egna fordonsinstruktörer. Fredrik Fredriksson medlem i Stockholms Bilkår kommer att vara med på kursen där undertecknad kommer att vara kurschef. Det ska bli jätteroligt och spännande att få vara med på deras resa
till färdiga instruktörer.
Du som skulle ha gått militär utbildning eller som ska gå i höst kan kolla på Bilkårens hemsida vilka kurser
som är planerade i höst, den uppdateras kontinuerligt
https://bilkaren.se/utbildningar/?uf=militar#utbildningar-grid
/Helen Lodenfors

Vi flyttar till ny lokal på Teatergatan 3
Nu har vi påbörjat flytten till vår nya kårlokal på Teatergatan 3.
Det är samma hus som Drottning Victorias örlogshem.
Lokalen är lite mindre men mycket ”snällare” mot kårens kassaskrin. Vi kommer ha ett eget kontorsrum och delar övriga
gemensamma ytor med andra organisationer/företag.
Förhoppningsvis kan vi bjuda in
alla medlemmar till hösten så
får ni se vår nya lokal.
Kårcheferna körde första
flyttlasset!

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

Sep

Till alla medlemmar
som gör insatser under pågående pandemi. Er insats gör
skillnad.

1 tis Preliminärt AW Pitcher’s Mariatorget
12 lör Riksstämma 2020, obs endast digitalt

Ett särskilt tack till alla som hjälper till med rekryteringen.

Info om kommande aktiviteter se Kalendarium
och Årsplan 2020 på kårsidan,
https://bilkaren.se/bilkar/stockholm

Välkomna alla nya medlemmar!
Sedan årsskiftet har vi rekryterat 40 nya
medlemmar.

