Bildelning i Samverkan

Verksamhetsberättelse 2015 för
Bilcoop Transportalen ekonomisk förening, org.nr. 769509-1904,
nedan kallad Bil.coop.
Medlemmar
Vid verksamhetsårets ingång hade Bil.coop 16 medlemsorganisationer. Medlemmarna har under
2015 varit:
Angereds Bilkooperativ, Bagaregårdens Bilkooperativ, Bilpool i Väst Trollhättan/Vänersborg, Bilpool i
Sala, Bilpolarna i Uppsala, Björkstadens Miljöbilpool Umeå, EkoBil Örebro, Göteborgs Bilkooperativ,
Lunds Bilpool, Stockholms Bilpool, Sundbybergs Bilpool, Sundsvalls bilpolare, Östersunds Bilpool och
Norrtälje Bilpool samt i Norge; Bilkollektivet i Oslo och Trondheims Bilkollektiv
Fr.o.m. 2016 är Karlstads Bilkooperativ medlem.

Styrelse
Styrelse fr.o.m. 1 januari 2015 till årsstämman 23 maj.
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, Bilpolarna i Uppsala, (inte deltagit fr.o.m. december 2014 pga. flytt och utträde ur
Bilpolarna Uppsala).
Revisor
Thomas Appelgren, t.o.m. årsstämman i maj 2015
Styrelse fr.o.m. 2015-05-23:
Ordförande
Claes I Helgesson, Göteborgs Bilkooperativ
Ordinarie ledamöter:
Per Håkansson, Sundbybergs Bilpool
Peter Markusson, Göteborgs Bilkooperativ
Mattias Andersson, Stockholms Bilpool
Suppleant
Kalle Westberg, Stockholms Bilpool
Valberedning
Vid stämman valdes Anita Sundell,(sammankallande) Stockholms Bilpool, till valberedning.
Revisor
Vid stämman valdes Jacob Hallén, Göteborgs Bilkoop, till revisor
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Bildelning i Samverkan
Sammanträden
Bil.coop har förutom den ordinarie stämman den 23 maj även kallat till en extra stämma 22 dec:
- Den ordinarie stämman den 23 maj hade huvudsyftet att förbereda för avveckling av Bil.coop
ekonomisk förening samt att starta en ideell förening för samverkan mellan fristående bilpooler i
Sverige.
- Extrastämman den 22 december hade huvudsyftet att ta ett andra, konfirmerande beslut angående
de stadgeändringar, som beslöts vid ordinarie stämman.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammanträden:
1. Den från 2015-01-01 sittande styrelsen har haft telefonmöten följande datum: 11 februari, 8 april och
20 maj.
2. Den vid årsstämman 2015-05-23 valda styrelsen har haft telefonmöten på följande datum: 19
augusti, 24 oktober och16 december, samt under 2016, 27 januari, 31 mars och 10 maj.

Verksamheten
Sedan 2014 sköter inte längre Bil.coop driften av det gemensamma bokningssystemet från Invers. BPS
tog vid årsskiftet 2013/2014 över ansvaret för driften. Bil.coops delägarskap i BPS har avvecklats
under året.
Styrelsen sökte under 2014 ett anslag 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 med ett belopp på 176 000 kr.
Projektet startades i oktober 2014 och avslutades under 2015. Som ett led i arbetet anordnades ett
seminarium med representanter för fristående och kommersiella bilpooler, myndigheter och andra
intressenter genomfördes i Sundbyberg den 27 januari 2015. Totalt medverkade ett tiotal
föredragshållare samt ca 35-40 deltagare från olika organisationer, se bifogade deltagarförteckning och
program.
Slutrapporten lämnades till Energimyndigheten den 28 januari.
I samband med förhandlingarna om ovan nämnda anslag hade Energimyndigheten ställt i utsikt att
anslaget skulle kunna följas av ett större anslag för genomförandet av de förslag, som framkom i
utredningsarbetet (anslaget benämndes också ”förstudie”). Emellertid fick Energimyndigheten i sitt
regleringsbrev för 2015 ändrade direktiv rörande bilpooler, och Bil.coop kunde därför inte få ytterligare
medel för att fullfölja arbetet.
I april 2015 lämnade Bil.coop in en ansökan till Vinnova med rubriken ” Bildelning för alla”, peer-topeer bildelning kopplat till befintliga bilpooler” på totalt 310 000:- för 2015 och 2016 inom programmet
hållbar samhällsutveckling. I augusti erhölls dock besked om att ansökan inte beviljats.
Vid stämman den 23 maj 2015 fattades formellt beslut om att lägga Bil.coop ekonomisk förening
vilande fr.o.m. 2016. Samtidigt togs beslut om att bilda Bilpoolernas Riksförbund Bilcoop ideell
förening. Under 2015 har all ekonomisk verksamhet bedrivits i den ekonomiska föreningen. I samband
med slutförandet av bokslutet för 2015 har kvarvarande tillgångar överförts till den ideella föreningen,
som också har åtagandet av att reglera Bil.coops kvarvarande skulder.
Maj 2016
Styrelsen för Bil.coop Transportalen ek. för.
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