
 

  

 
 
Mälardalens Bilkår    2020-11-27 
 

   Kårmeddelande 6, 2020

 
 

 

 

   Hej Bilkårister! 
   
  Tiden går så fort, snart är det jul och här kommer höstens sista kårmeddelande. 
   
  Den 7/10 hade vi kårafton - rapport från Riksstämman, med givande diskussioner. 
  
 Lördagen den 24/10 var det så dags för premiären av Bilkårens trafikdag, som vi ser          
fram emot nästa år igen! Det är en tävling med praktiska uppgifter. 24 lag deltog och    
vi kom på en delad 10:e plats med Dalarnas Bilkår, 22 poäng av 30 möjliga.  
 
 Torsdagen den 12 november hade vi Kårafton med Trafiktema. 
 
        
  Vår traditionella Julvesper är vi tyvärr tvungna att ställa in  
  På grund av rådande corona restriktioner. Vi återkommer nästa år! 
 
 
  Julgransplundring den 13 januari kl 18.30 Gula Villan, Hässlögatan 4 
  Vi träffas för julgransplundring, det bjuds på varm korv med bröd och fiskdamm.                           
  Det är alltid lika roligt även om man 
  inte är barn längre. Anmälan görs till 
  Barbro Karlsson tel 076-761 15 00 eller 
  till kårens mail bilkaren.mm@gmail.com  
  senast den 10 januari. 

 
 
 

 
Årsmöte den 16 mars 2021 kl 19.00 på Kårlokalen, Hässlögatan 4 
Kallelse till årsmötet bifogas 

  Anmälan görs till Barbro Karlsson tel 076-761 15 00 eller 
  till kårens mail bilkaren.mm@gmail.com senast den 7 mars 2021 
 
 

Nominering till valberedningen 
Vill du vara med i styrelsen eller i valberedningen, eller vet du någon 
som skulle passa bra för styrelsearbete, meddela då någon i styrelsen 
eller skicka in förslag till bilkaren.mm@gmail.com. 
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Vi påminner också om att medlemsavgiften för 2021 måste vara betald 
senast den 31 januari 2021 för att kunna rösta vid årsmötet! 
Inbetalningskort har ni fått tillsammans med tidningen Bilkåristen nr 4 (senaste). 
Ni hittar det även på bilkaren.se under mina sidor. 
 
Årsrapport 
Styrelsen arbetar just nu med att sammanställa årsrapporten för år 2020 och vi 
behöver din hjälp. 
Har du deltagit i några aktiviteter, utbildningar eller övningar under året, är vi 
tacksamma om du meddelar styrelsen. Framför allt saknar vi uppgifter om vilka 
medlemmar med Hemvärnsavtal som har tjänstgjort under året. 
Meddela oss via vår mail bilkaren.mm@gmail.com eller ring Ingrid Broberg, 
tel 021-13 35 77 senast den 10 januari 2021. 
 
Nya medlemmar 
Vi hälsar våra nya medlemmar Saori Wohlin, Carolin Rydén, Christer Sundin, Torgny 
Tångring, Niklas Avelin, Carina Wretström, Jackiie Samuelsson och Gustav Renberg  
välkomna till kåren. 
  
Utbildat sig har följande gjort: 
Peter Ericsson - TrV GU Bandvagn barmark 
Johnny Söllvander - MTE BV Avancerad 1  
Victor Stahre  - Gk Bv Barmark Härnösand 
Mikael Sjöstrand  - Gk Pb8 Halmstad      
Thomas Kustvik  - Gk Pb8 Halmstad  
Grattis till er! 
 
Vi vill även passa på och tacka alla er som hjälpt till under coronapandemin. 
 

 
 Styrelsen tackar för i år och vi önskar Er alla en 
 

 
 
 
                 
 
 
 

  
 

 
  Nina Rounikko                Birgitta Karlberg                Ingrid Broberg                           Fredrik Berglund             

rounikko@gmail.com      b_karlberg@hotmail.com  Ingridbroberg.43@gmail.com  fredrik2116@hotmail.com   

070-495 04 10                  070-418 85 64                    070-532 24 26                           070-887 78 10    

  

 Andreas Stridsberg          Thomas Gidlund                Johnny Söllvander                     Maja Boskovic            

stridis666@hotmail.com thomas@gidlund.net           johnny@solweb.se             maja_azdaja@hotmail.com 

076-569 44 80                  070-777 89 08                    070-755 78 09                            070-33 19 029        

                      

Carina Eklund                          Sara Landgren  

carina.e.bilkaren@gmail.com  sara@solweb.se 

070-335 82 33                          076-235 48 58  Mälardalens Bilkår:  bilkaren.mm@gmail.com   
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