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Medlemsblad
Vi börjar närma oss årets slut

Medlemsavgift 2021

Tyvärr så har smittspridningen av COVID-19 återigen börjat öka kraftigt, vilket har medfört nya och
strängare rekommendationer i hela landet. Därför
kommer vi inte kunna genomföra några fler aktiviteter i år med fysiska träffar.

Avierna för medlemsavgiften för 2021 skickas ut med
Bilkåristen nr 4 som landade i brevlådan i förra veckan
Är det något som inte stämmer på fakturan hör av er
till Bilkårens kansli kansliet@bilkaren.se. Avgiften är
för övrigt oförändrad 2021.

En positiv nyhet är att vi i år har det bästa rekryteringsåret någonsin med över 103 nya medlemmar.
Vilket vi tycker är fantastiskt kul, men vi behöver bli
fler som hjälper till att ta hand om alla medlemmar.
Infoträffarna har vi under hösten kört digitalt. Det
finns en del utmaningar med att köra digitalt. Interaktionen mellan mötesdeltagarna blir inte lika enkel, men många uppskattar att slippa resa. Det viktigaste dock är att vi kan informera vad det innebär
med ett medlemskap i Stockholms Bilkår och deltagarna har möjlighet att ställa frågor. De flest blir
medlem för att de vill engagera sig men de vet inte
alltid med vad.

Är du intresserad av att engagera dig i
styrelsen nästa år?
Ta kontakt med någon i valberedningen som består
av Jakub Tenenbaum, Mia Rexfalk och Siw Gustavsson eller maila:
valberedningen.stockholmsbk@gmail.com
Berätta lite om dig själv och vilket/vilka områden
som du tycker är intressant inom styrelsen/kåren.
Vi ser fram emot att du hör av dig!
/Valberedningen

250 kr Vuxen (21–70 år)
150 kr Senior (71+ år)
150 kr Barn/ungdom (0-20 år)
400 kr Familjeavgift*
*medlemmar på samma postadress eller barn/
ungdom 0-20 år.

HV-avtal?
Inför årsskiftet gör Bilkåren som vanligt en översyn av
HV-avtal i arcMember. Det finns tyvärr ingen samkörning mellan organisationerna, därför behöver vi din
hjälp. Du som har HV-avtal vänligen ta kontakt snarast
med Helen Lodenfors stockholm@bilkaren.se (Om du
inte vill maila ring eller skicka sms 070-355 10 71).
Det är viktigt att dessa uppgifter är korrekta då det
ligger till grund för Bilkårens redovisningar till
Försvarsmakten mfl.

Riksstämman 2020
För första gången har Bilkåren genomfört en riksstämma helt digitalt. På grund av rådande omständigheter så var en digital stämma enda alternativet, men
förhoppningsvis så har vi fått en hel del erfarenheter
så att kommande riksstämmor kan fortsätta att Livesändas så alla medlemmar har en möjlighet att följa
stämman även om man inte kan närvara på plats.
Protokollet från riksstämman går att läsa/ladda ner
från Bilkårens hemsida.

Tänk på varandra!
Håll ut, håll avstånd och hör av dig till dina nära och kära …
Snart kommer tomten och sen går vi mot ljusare tider!

BILKÅRENS webbinarieserie om Jämställdhet
Under hösten har fem webbinarier genomförts. Det återstår ett till innan året är slut. Webbinarierna är
öppna för alla, mer info på bilkaren.se/live

Finns det plats för alla i Försvarsmakten?
Onsdag 9/12 kl 19.00-20.00
ÖB Micael Bydén är knivskarp i sina uttalanden om jämställdhet och likabehandling och har ibland fått kritik för tex sitt
deltagande i Pride. Hur ser han på Försvarsmakten som en
organisation som rymmer olikheter och hur blir det en styrka?
Webbinarierna finns att se på Facebook och Youtube:
www.facebook.com/BilkarenSverigesBilkarersRiksforbund/videos
www.youtube.com/channel/UCfovpDHBgR1vM8TKdIBl7gw
Redan genomförda webbinarier går att se via ovanstående länkar:
√

Jämställdhet – en strategisk fråga i Sveriges totalförsvar — Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro

√

Samtal om operation soldatvärde — Rikshemvärnschef Stefan Sandborg

√

En jämställd organisation ligger millimetern före konkurrenterna — Pär Lärkeryd, VD Norra Skog

√

Att vara kvinna och göra karriär i en mansdominerad värld — Brigadgeneral Laura Swaan Wrede

√

Spelar en BH roll i Sveriges försvar? — Major Karin Malmsten

KALENDER
Aktiviteter inställda!
Samtliga aktiviteter med fysiska
träffar är tyvärr inställda. Vi vet
inte när vi kan starta igen.

Nov
19 tor Webbinarie ”Spelar en BH roll”

Dec

Till alla medlemmar
som gör insatser under pågående pandemi. Er insats gör
skillnad.
Ett särskilt tack till alla som hjälper till med rekryteringen.

4 fre Hemvärnet ”Uniform-på-jobbet-dagen”
9 ons Webbinarie ”Finns det plats för alla”

Välkomna alla nya medlemmar!

https://bilkaren.se/bilkar/stockholm

Sedan årsskiftet har vi rekryterat 103 nya
medlemmar.

