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Hösten närmar sig med stormsteg 

Det blev en annorlunda sommar än vad vi är 
vana vid. Förhoppningsvis kan vi nu se fram 
emot en ljusare höst. Bilkårens civila utbild-
ningar har genomförts som planerat och För-
svarsmakten har nu gett klartecken för de mi-
litära utbildningarna.  

När det gäller verksamheten inom Stockholms Bilkår 
så beslutade vi tidigt att vi skulle ställa in våra plane-
rade aktiviteter för att inte vara en del i spridningen 
av COVID-19. Nu kan vi äntligen börja titta på en 
plan för vilka aktiviteter vi kan tänkas genomföra i 
år. Kåren firar ju i år 80 år och det vill vi så klart 
gärna fira!  

Trots uteblivna rekryteringsträffar så blir vi bara fler 
och fler i kåren och efter den centrala kampanjen 
som startade efter sommaren kan vi konstatera att 
vi redan har nått och passerat årsmålet om 64 nya 
medlemmar i Stockholms Bilkår! Det innebär inte att 
vi ska sluta rekrytera.  Vi vill rikta ett särskilt tack till 
alla er som hjälper till att rekrytera och att sprida 
informationen  via sociala medier. Vi har skickat ut 
inbjudan till infoträffar med begränsat antal delta-
gare.   

Är det någon medlem som vill hjälpa till att t.ex. ta 
hand om nya medlemmar som oftast är intresserade 
av ett militärt eller civilt avtal så säg till. Allt arbete i 
kåren sker ideellt så det finns en begränsning i hur 
många styrelsen kan hantera och vi vill inte att med-
lemmar ska bli drabbade pga det. Så har du en hjäl-
pande hand så hör av dig till någon i styrelsen eller 
stockholm@bilkaren.se 

 Ny tävling! Vilka vill va med? 

 Lördagen den 24/10 genomförs  
 Bilkårens trafikdag för första 
 gången. Det är höstens motsvarig-
het till vårens Trafikquiz, med skill-
naden att nu är det mer praktiska 

uppdrag att utföra istället för frågor. 

  Varje kår deltar på sin egen hemmaplan (om 

man vill vara på flera orter, kan en kår anmäla 

flera lag) och aktiviteten pågår mellan klockan  

10.00-15.00. Det behöver inte vara samma 

personer som deltar hela tiden, utan det går bra att 

vissa bara deltar i vissa moment. Tävlingsplatsen be-

stämmer vi inom kåren. Det behöver vara utomhus i 

anslutning till en mack, affär eller liknande, där det 

finns lite yta och flöde av människor. Precis som vid 

quizet är det upplagt som en tävling mellan kårerna.  

Vilka vill vara med? Anmäl er till Inga-Lill Schill eller 

stockholm@bilkaren.se. Vi behöver anmäla plats och 

lagledare senast den 20 september till Kansliet. 

 

Webbinarier om jämställdhet och jämlik-
het ur olika perspektiv.  

Under hösten kommer Bilkåren att arrangera en 

webbinarieserie där vi lyfter jämställdhet och jämlik-

het ur olika perspektiv. Målgruppen är i första hand 

aktiva i Hemvärnet, men webbinarierna är öppna för 

alla. På bifogad flyer ser ni alla ämnen och datum.  

Anmälan sker via  https://bilkaren.se/live/  

Utbildning civila körningar 

Äntligen! Vi vet att flera är intresserade och separat 
utskick kommer inom kort. Prel boka 21/10 och/ 
eller 22/11. Platserna kommer vara begränsade. 
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KALENDER 
  

Äntligen så kan vi börja genomföra  
aktiviteter. Planering  pågår för fullt 
 

Sep 
12 lör Riksstämma 2020, Livesändning  

  

Okt 
6 tis AW Pitcher's kl 18:00, Mariatorget 1A  

21 ons Utbildning civila körningar  

24 lör Bilkårens trafikdag  

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

 

  

              Till alla medlemmar  
som gör insatser under pågå- 
ende pandemi. Er insats gör  
skillnad. 

Ett särskilt tack till alla som hjälp- 
er till med rekryteringen. 

 

Välkomna alla nya medlemmar! 
Sedan årsskiftet har vi rekryterat 72 nya 
medlemmar.  

BILKÅRENS RIKSSTÄMMA 2020 
lördagen den 12 september  

Bilkårens riksstämma genomförs lördagen den 12 september. För första gången 
någonsin genomförs den helt digitalt. Delegaterna från kårerna, centralstyrelsen 
och inbjudna gäster möts i en digital stämmolokal. Stockholms Bilkårs delegat är 
Kårchef Thomas Sörliden. 

För medlemmar och andra intresserade sänds stämman live på Bilkårens hemsida 
via följande direktlänk https://bilkaren.se/live/ . Möteshandlingar Riksstämma 
12/9 2020 finns på Bilkårens hemsida. 

 

   

 

 

Program 
09:30  Livesändningen startar https://bilkaren.se/live/  
09:45  Välkommen, öppnande, parentation  
            och val av presidium 
10:30  Förhandlingar 

12:00  Lunchpaus 

13:30  Panelsamtal om totalförsvar 
14:15  Förhandlingar 

15:00  Paus 

15:30  Fortsatta förhandlingar, val 
16:45  Avtackningar, avslutning 

Varmt välkomna att följa årets riksstämma! 
https://bilkaren.se/live/  

AW Pitcher's, Mariatorget 1A, kl 18:00-20:00  

Äntligen kan vi återuppta våra AW! Första tisdagen i varje månad 
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. Kom som du är, hoppas vi ses där! 
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