UTSKICK JUNI 2018
1 juli
Välkommen till årets ”Tobbes utflykt” söndagen den 1 juli 10.00. Vi träffas på gräsplanen i
hamnen Östhammar. Därefter en liten runda. Medtag matsäck.

Marknad Ekebyboda
Lördagen den 8 september 2018 är det dags för den årliga Uppsala Marknad på
Ekebyboda!
I år är det den 43:e marknaden som klubben arrangerar. Vi behöver all hjälp vi kan få av er
medlemmar under lördagen men även på fredagen och under del av torsdagen för
iordningställande av marknadsplatsen. De första säljarna släpper vi in på fredag eftermiddag.
Du som ställer upp och vill hjälpa till, fyll i anmälan och sänd den snarast till adressen som
finns längst ner på sidan. Marknadskommittén med Peter Sundberg vill ha din anmälan
snarast dock senast den 1 augusti. Tack på förhand för din medverkan! Arbetar du fyra
timmar eller mer kommer du och en medföljande att inbjudas till en aktivitet.
Vänligen fyll i bifogad handling och skicka till Peter Sundberg.
Klubben har kvar ca 25 bildekaler till bakrutan på bilen. Kontakta Jerry på tfn 070-2547109.

Personuppgiftslagstiftning
Den nya personuppgiftlagen inom Europeiska Unionen som trädde i kraft 25 maj 2018
innebär egentligen ingen förändring av föreningens verksamhet vad gäller medlemsregistret
vi har. Vi måste informera alla medlemmar om vad som gäller samt var man kan få
information om vilka uppgifter man lämnat till föreningen. Bo Aspman har författat en
informationsskrift som bifogas detta utskick.

VÄND
Besöksadress: Upplands Fordonshistoriker
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Medlemskorten
Medlemskorten har blivit försenade och beräknas kunna skickas ut i augusti.

Medlemsregistret
Styrelsen har beslutat att köpa in det databaserade medlemsregistret från MAWIK. Vi
återkommer med hur du själv kan lägga in samt ändra uppgifter.

Motorhistoriska dagen 6 juni vid Salnecke slott
Ett 50-tal veteranbilar samt 2 mc kom till slottet. Vi får se det som en början på något som
kan utvecklas. Det var lite blåsigt men uppehåll och efter lunch sprack molnen upp också.
Cafét var välbesökt under dagen både av veteranbilsentusiaster samt av de som kom i sin
vardagsbil.
Guidning av slottet skedde vid 3 tillfällen och varje tur var överbokad.
Vi är övertygade att vi i framtiden kan utveckla detta evenemang.

Ha en bra hjulsommar!

