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Kårmeddelande 5/2020

Hej Bilkårister!
Hösten började med att Christian som utbildar räddningshundar till olika uppdrag, kom
med sin hund Bruse den 1/9 och visade personsök med hund. Till sin hjälp hade han
ytterligare en hund och hundförare. Vi var 12st imponerade bilkårister som bevittnade
detta och sedan avnjöt gott fika.
Bilkårens Riksstämma hölls den 12 september digitalt
Vi var fem stycken som samlades i Gula Villan för att gemensamt följa Riksstämman
digitalt. Flera medlemmar har följt den hemifrån helt eller delvis meddela gärna om ni
deltagit till kårens mail bilkaren.mm@gmail.com eller Ingrid Broberg 070-532 24 26.
Brigadgeneral Michael Nilsson (Bilkårens kontaktperson i försvarsmakten) framförde en
hälsning till riksstämman och hoppas att vi snart ses ute på fältet igen.
Ett panelsamtal om totalförsvar hölls också där Malin Dreifaldt var moderator.
Det blev omval av våra två ordföranden i centralstyrelsen.
Ingela Kronlund Skaraborgs Bilkår och
Inger Karlsson Enköpings bilkår.
Redan på förra riksstämman beslutades det att medlemsavgiften tom 2022 är:
21-70 år
Ungdom t.o.m 20 år
Senior fr.o.m 70 år
Familjeavgift

250
150
150
400
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kr
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Du som vill läsa mer om vad som beslutades på Riksstämman kan redan nu
gå in på hemsidan under ”Dokument för funktionärer” och där klicka på Riksstämma
så finns protokollet från Riksstämman 2020 där med samtliga diskussioner och beslut.
Nästa 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.

Välkommen till höstens spännande webbinarieserie som sätter fokus på
jämställdhet.
Må 5/10 kl 19-20 Samtal om operation soldatvärde
Ti 20/10 kl 19-20 En jämställd organisation ligger millimetern före konkurrenterna
Må 2/11 kl 19-20 Att vara kvinna och göra karriär i en mansdominerad värld
To 19/11 kl 19-20 Spelar en BH roll i Sveriges försvar?
On 9/12 kl 19-20 Finns det plats för alla i Försvarsmakten?
Webbinarierna är öppna för alla, men du som är aktiv i Hemvärnet är särskilt
välkommen. Mer info på bilkaren.se/live (se även bilaga)
Studiecirkeln – krisberedskap och totalförsvar
datum för de tre återstående träffarna i studiecirkeln:
13/10
Mänskliga reaktioner och krisinformation
10/11
Det totala försvaret
8/12
Hemberedskap
Coronapandemin är ju som bekant inte över och Sensus har beslutat sig för en
maxgräns på 10 personer i sin lokal (och tillåter heller inte att man fikar där). Vi
kommer därför att testa att köra de återstående cirkelträffarna digitalt via Zoom. Åsa
har fått tillgång till en Zoom-licens via Sensus och skickar en kallelse inför nästa träff
som är den 13 oktober.
Jag återkommer! Med vänlig hälsning Åsa Erikols
Höstens totalförsvarskväll i Kyrkbacksgården, Västerås inställd.
Lördagen den 24/10 genomförs Bilkårens trafikdag
Det är höstens motsvarighet till vårens Trafikquiz, med skillnaden att nu är det mer
praktiska uppdrag att utföra istället för frågor. Aktiviteten pågår mellan 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.
Vi kommmer att hålla till på Hällas parkering (förmodligen östra delen utanför fd
leksaksaffären) håll utkik efter våran beach flagga.
Precis som vid quizet är det upplagt som en tävling mellan kårerna.
Kom och kämpa för Mälardalens Bilkår!
Kårafton torsdagen den 12 november kl 18.30
Den här kvällen fokuserar vi på trafiktemat.
Anmälan senast söndag 8 november till bilkaren.mm@gmail.com
Nina Rounikko tel 070-495 04 10 eller Barbro tel 076-761 15 00.
Nya medlemmar
Vi hälsar våra nya medlemmar Alf Clevler, Peter Dahlström och Anders Brodin
välkomna till kåren.
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

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

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