Bildelning i Samverkan
Verksamhetsberättelse 2014 för
Bilcoop Transportalen ekonomisk förening, org.nr. 769509-1904,
nedan kallad Bil.coop.
Medlemmar
Vid verksamhetsårets ingång hade Bil.coop 13 medlemsorganisationer.
Medlemmarna har under 2014 varit:
Angereds Bilkooperativ, Autoresurs i Malmö, Bagaregårdens Bilkooperativ, Bilkollektivet i
Oslo, Bilpoolarna i Uppsala, Falu Bilpool, Göteborgs Bilkooperativ, Lunds Bilpool, Sala
Bilpool, Stockholms Bilpool, Sundbybergs Bilpool, Trondheims Bilkollektiv och Östersunds
Bilpool.
Till år 2015 har ytterligare 7 bilpooler ansökt om medlemskap.
Sundsvalls bilpolare, Björkstadens Miljöbilpool Umeå, Bilpool i Väst Trollhättan/Vänersborg,
EkoBil Örebro, Norrtälje Bilpool, Studentbilen Stockholm och Karlstads Bilkooperativ.
Falu Bilpool har begärt utträde fr.o.m. 2015.
Styrelse
Styrelse fr.o.m. 1 januari 2014 till årsstämman i maj.
Ordförande:
Per Muhrbeck, Lunds Bilpool
Ordinarie ledamöter:
Cristina Greco, Lunds bilpool
Peter Markusson, Göteborgs Bilkooperativ
Anita Sundell, Stockholms Bilpool
Hans Sundström, Falu Bilpool
Suppleanter (i rangordning):
Magnus Kruusval, Bilpoolarna i Uppsala
Claes I Helgesson, Göteborgs Bilkooperativ
Harald Nygren, Stockholms Bilpool
Arne Lindelien, Bilkollektivet i Oslo
Malin Dahlgren, Göteborgs Bilkooperativ
Styrelse fr.o.m. 2014-05-10:
Ordförande
Claes I Helgesson, Göteborgs Bilkooperativ
Ordinarie ledamöter:
Per Håkansson, Sekreterare, Sundbybergs Bilpool
Cristina Greco, Kassör, Lunds Bilpool
Suppleanter (i rangordning):
Kalle Westberg, Stockholms Bilpool
Marta Axner, Bilpoolarna i Uppsala, (inte deltagit fr.o.m. december pga. flytt och utträde ur
Bilpoolarna Uppsala).

Valberedning
Vid stämman valdes Per Muhrbeck, Lunds Bilpool (sammankallande) och Dan Andersson,
GBG Bilkooperativ till valberedning.
Revisor
Thomas Appelgren.
Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammanträden:
1. Den från 2014-01-01 sittande styrelsen har haft telefonmöten följande datum:
2014-01-20, 2014-02-08, 2014-03-12, 2014-04-23
2. Den vid årsstämman 2014-05-10 valda styrelsen har haft telefonmöten på följande datum:
2014-05-19, 2014-06-09, 2014-08-19,
3. Ett fysiskt möte i Sundbyberg 2014-09-13.
Verksamheten
Sedan 2014 sköter inte längre Bil.coop driften av Invers bokningssystem. BPS tog vid
årsskiftet 2013/2014 över ansvaret för driften.
Bil.coop är numera delägare i BPS, och under 2014 har Stockholms Bilpool samt till viss del
Lunds Bilpool implementerat det nya Innova systemet via BPS. De tre medlemsföreningarna
Falu Bilpool, Bilpoolarna i Uppsala och GBG Bilkooperativ har sedan början av 2014 valt ett
annat system från Miveo.
En ny hemsida har lanserats under året. Tre medlemsbrev har skickats ut till
medlemsföreningarna.
Under verksamhetsåret har styrelsen haft kontakt med alla medlemsföreningar. Antingen via
telefon och eller mejl.
Kontakter och visst samarbete med Gröna Bilister har inletts.
Vid årsstämman beslutades;
att stämman valde en minimal styrelse med två uppgifter – att under 2014 avveckla den nuvarande
verksamheten, samt att utreda förutsättningarna för att bilda en ideell förening som primärt blir ett forum för
erfarenhetsutbyte och samarbete mellan icke vinstdrivande bildelningsorganisationer. Den ideella föreningen
skulle, om den får tillräckligt intresse, kunna utvecklas till en rikstäckande intresseorganisation som omfattar
även kommunala och kommersiella bildelningsorganisationer.

Vid en närmare analys av dessa två uppgifter, visade det sig att förutsättningarna för att bilda
en ideell förening och också en eventuell rikstäckande intresseorganisation var goda.
Styrelsen sökte därför bidrag hos Energimyndigheten med att utreda detta via projektet,
”Förstudie beträffande bildandet av en branschorganisation för bilpooler”.
Bil.coop fick ansökan beviljad den 28 augusti 2014. Beloppet på 176 000 kr utbetalades
under oktober. Slutrapport skall göras 28 februari 2015 och en ekonomisk rapport skall
lämnas in senast den sista mars 2015.
I och med detta ansåg och beslutade styrelsen att en avveckling av den ekonomiska
föreningen inte kunde ske under 2014. Arbetet och projektet med dess bidrag måste
bedrivas och ske i den ekonomiska föreningens verksamhet.
Projektet startades i oktober och leddes av Claes I Helgesson, projektledare, samt av Per
Håkansson och Cristina Greco, styrgrupp. I december adjungerades även Norah Sakal,
Studentbilen, till projektgruppen. Ett stort antal timmar lades ned under oktober – december.
Dels planering, dels telefonkontakter samt personliga kontakter med andra bilpooler,
bildelningsorganisationer, instanser, företag, kommuner etc.
Ett seminarium planerades in till den 27 januari 2015 och med ett tiotal föredragshållare samt
ca 35-40 deltagare från olika organisationer.
Se bifogade bilagor:

I projektarbete fick styrelsen också klara ”bevis” på att Bil.coop har en potential att bli en
viktig aktör för frågor gällande bilpooler - bildelning och dess medlemsföreningar, nu och i
framtiden. Styrelsen vill också påtala att Bil.coop rönte intresse från flertal av de olika
organisationer vi kom i kontakt med.
Styrelsens arbete fortskrider därmed enligt stämmans beslut 2014, att lägga fram ett förslag
med att låta den ekonomiska föreningen bli ”vilande” och då ombilda bil.coop till en ideell
förening till 2015 års föreningsstämma i maj. Samtidigt föreslår även styrelsen en avveckling
av delägandet i BPS.
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