
MHRF:s årsstämma 13/10 2012 

 

 

 

Det första det berättades om var ordförandemötena i Hallsberg januari, februari mars och 

september med ett 60 tal klubbar och 124 deltagare som diskuterade om försäkringar, 

myndighets- och politikerträffar, samt att värva nya medlemmar till klubbarna. Det tycktes att 

det skulle bli ett återkommande inslag i MHRF:s utbildningar. 

 

Sedan blev det försäkringsfrågor, där talade Helene om alla dessa samtal och 

försäkringsansökningar per år: 

  

Försäkringar  3.000 

Förfrågningar         2.200 

Medlemsärenden     1.000 

Info hos klubbarna  30 

Skadehantering 400 

Besiktningsmännens utbildning är vart tredje år med information under åren i mellan 

. 

Skadeutveckling. 

Från år 2000 till 2012 har skadorna ökat från 3 miljoner till 6 miljoner, det största är mc 

olyckorna med stora personskador som drar upp kostnaderna. Det har tydligen hänt olyckor 

med fordon som används för övningskörning,och det är ej tillåtet, men försäkringen har även 

där fått betala 

. 

Från 2012 kommer ersättningen för försäkrade fordon höjas för 4 hjul från 25:- till 35:- 2 hjul 

från 20:- till 25:- 

. 

Mc och mopeder under 22.000:- behöver EJ besiktigas men det fodras godkända kort från alla 

håll. 

Besiktningsman behöver inte köra fordonen, men kan i bilar åka med för att kontrollera att allt 

fungerar. 

 

Ett gäng medlemmar Göran Flank, Jan Ströman, Björn-Erik Lindh, Per Dahl, Gert Ekström 

och Malin Blomquist har startat ett Svenskt Motorhistoriskt Arkiv som skall samla in 

originalmateriel från medlemmar eller efterlevande såsom broschyrer, kort, glasplåtar, 

samlingar m.m.Allt samlas i säker förvaring för framtida forskning 

. 

BMW Club Schweden har begärt utträde ur MHRF. 

Nya klubbar: 

Svenska Alvisregistret 49 medl. 

Svenska Volvo 7/900 klubben  1982-1998 102 medl. 

 

Malin Blomquist presenterade 5 vinnande klubbar med bilder vid prisutdelningar i Kultur på 

väg, där Upplands Fordons Historiker vann och hyllades med en stor applåd. 

 

Ny medlemsavgift från år 2013-2014 höjs från 20:- till 23:- med indexhöjningar varje år 

därefter. 

Nästa årsstämma blir lördagen den 19/10 2013.    


