UTSKICK NOVEMBER 2015
MEDLEMSAVGIFTEN
Kom ihåg att du som medlem i UFH har fram till den 31-1-2016 på dig att betala för 2016. Har
du en försäkring i MHRF blir du av med den när vi skickar in ej betalda medlemmar till MHRF.
Betala så fort du kan till bankgiro 580-6906 så är du säker medlem för 2016. Vi skickar ej ut
några inbetalningskort i år. Glöm ej att skriva namn och adress i samband med inbetalningen
av medlemsavgiften.

MHRF
Helene Elmgren ”går i pension” till sommaren efter många år som medarbetare för MHRF:s
försäkring. Vi tackar henne för allt nedlagt arbete med försäkringarna och kurser för alla
besiktningsmän. Helene efterträds av Lennart West, som har varit förbunds ekonom i MHRF:s
styrelse, han har ett stort intresse för gamla mc.

DAGLIGBILRALLYT
Rallyt med start och mål I Skyttorp gick av stapeln den 24/10. Det blev 20 fordon med ca 50
personer i besättningarna som åkte en resa på 3 mil med frågor och sedvanligt kaffe med dopp.
Tack Christer Blom. Nästa års rally går tydligen i Vattholma, för familjen Palm vann i år.

ÖPPET HUS
Tisdagen den 24/11 18.00-21.00 har vi öppet hus med kaffe med tillbehör och läsning av våra
tidningar m.m. Det kanske blir diskussion om hur året marknad blev och vad vi tycker om att
arrangera en marknad även 2016.

LUCIAKAFFET
Luciakaffet med lotteri, kaffe, glögg samt sång och spel av familjen Ulf Hedberg på Vaksala
Kyrkocentrum tisdagen den 8/12 kl. 18.00. Julhälsningen är på plats för hämtning, om inget
händer som vi inte råder över. Välkomna.

ÅRSMÖTE 2016
Nästa årsmöte i klubben Upplands Fordon Historiker äger rum på Vaksala Kyrkocentrum
tisdagen den 16/2 kl 19.00. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Eventuella motioner kan skickas
till styrelsen senast 31/1 2016.
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