
          
            

Besöksadress: Upplands Fordonshistoriker    Postadress Hågavägen190  
 Hågavägen 188 Håga Bycentrum                                                   752 63 Uppsala 
Hemsida: http://www.upplandsfordonshistoriker.se  Bankgiro 580-6906     Plusgiro 280475-5 

 
 
 

Mars 2013 
 

STYRELSEN 
Består av följande personer. 
Ordförande   Jerry Dåversjö Ledamot. Lennart Johansson 
Vice ordförande  Anders G. Törner Ledamot. Lars-Åke Larsson 
Kassör( tillfälligt )  Bo Aspman  Suppleant .L-E Johansson 
Klubbmästare  Stig Bernström Suppleant. Bo Aspman 
Sekreterare   Jan Widegren 

 
FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉ 
Besiktningsmän   

Gunnar Ahl  018-250807 0730-350198 
Gunnar Eriksson  018-300040 0706-598075 
Lennart Johansson  0173-12353 0706-301730 
Lars-Åke Karlsson  018-367706 0731-413688   
 
Ett stort tack 
Ett stort tack till Anders Eriksson som under många år mycket förtjänstfullt skött klubbens 
Ekonomi. 
 
UPPLANDSRUNDAN 
Är det verkligen ingen av våra 450 medlemmar som kan tänka sig anordna Upplandsrundan  i år. 
 

MEDLEMSAVGIFT 
Den som ännu inte betalt sin medlemsavgift uppmanas att göra det snarast. 
Tänk på att om du önskar ha en aktuell försäkring genom klubben, så krävs det att 
du är medlem i klubben. 
 
MHRF FÖRSÄKRING 
Mhrf, fordrar att våra fordon skall besiktigas och fotograferas vart tionde år. 
Är det tio år eller mer sedan förra besiktningen kontakta någon av våra besiktningsmän. 

 
ÖPPET HUS 
Välkommen på öppet hus/medlemsträff i vår klubblokal  
tisdagen den 12/3 kl. 18.00-21.00 klubben bjuder på fika. 

 
KLUBBMARKNAD I HÅGA 
Lördagen den 11/5 kl.10.00 har klubben sin årliga marknad i Håga vid Stickans garage där 

klubben bjuder på kaffe med dopp, alla är välkomna på en liten trevlig fyndmarknad. 
 
 
 

       VÄND 
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ÖVRIGA AKTIVITETER 
Classic Motor veteranmarknad i gamla IKEA huset på Hälla i Västerås lördagen den 
2/3 Kl. 8.00-15.00 
 
VIKSTA MARKNAD  
Lördagen den 27/4       
 
E-POST 
För att spara portokostnader, material och lite mindre arbetsinsats. 
Är ett aktuellt register nödvändigt över de medlemmar som har E-post så vi kan göra 
utskick och annat snabbare. Klubben har ett register men det är inaktuellt många 
har kanske bytt E-post adress. Var snäll och skicka din aktuella adress till.  
 mail@upplandsfordonshistoriker.se 

 

 
ÅRSMÖTET 2013 
 
Det blir allt svårare att rekrytera funktionärer till styrelse och andra poster till 
klubben. 
Det visade sig vid årsmötet då valberedningen som för övrigt uteblev på mötet inte 
funnit någon kandidat till posten som kassör. Inte heller någon av mötesdeltagarna 
var villig att ställa upp. Utan kassör kan inte klubben leva vidare. Olika förslag 
diskuterades bland annat helt sonika lägga ner klubben, att anlita en extern 
revisionsbyrå vilket medför stora kostnader, en sådan tar c-a 750:- timmen. 
Då inget beslut kunde fattas flyttades frågan till en senare punkt på dagordningen. 
När frågan återupptogs meddelade Bo Aspman att han kunde tänka sig att tillfälligt 
sköta det dagliga arbetet med ut och inbetalningar, och att styrelsen söker efter 
någon som utför bokföring, deklaration m.m.  
   

Som sista åtgärd innan klubben läggs ner måste det väl bland 
klubbens 450 medlemmar finnas någon som kan ta på sig kassör 
arbetet.  
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