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                  UTSKICK JANUARI 2019 

 

 

MEDLEMSAVGIFTEN 

 
Medlemsavgiften är 200 kr plus 50 kr per familjemedlem. Inbetalningen ska vara gjord innan 

årsmötet i februari. Bankgiro 580-6906. Betala INTE på plusgirot i Nordea (Glöm ej att 

skriva ditt namn eller medlemsnummer som avsändare så vi vet vem som betalat). Klubben 

kommer inte att skicka ut inbetalningskort.  

 

ÅRSMÖTET 

 
Välkommen till årsmötet i Vaksala kyrkocenter tisdagen den 12 februari 2019 klockan 18.30. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Samtliga handlingar kommer finnas tillgängliga vid 

årsmötet. Klubben bjuder på kaffe med dopp. 

 

MAWIK 
 

Bertil Björkman som administrerar medlemsinloggning nås lättast på 

bertilrimbo@gmail.com    

Ju fler som loggar in sig samt noterar/ändrar fordonsinnehav, e-postadress, postadress samt 

telefonnummer underlättar hanteringen av medlemsmatrikeln samt minskar klubbens kostnad 

för porto i samband med månadsutskick. 

 

UFH:S HEMSIDA 

 
Ni har väl inte glömt bort föreningens hemsida? Via hemsidan kan du få fram den 

information som kan vara nödvändig för dig såsom styrelsen, besiktningsmän, bildarkiv, 

funktionärsresor, gamla upplandsrundor mm. 

 

UPPLANDSRUNDAN 2019 
 

Vem vill och kan ordna?  Vi hoppas att några medlemmar kan ta sig uppgiften att ännu en 

gång ordna en trevlig runda med våra gamla fordon. Hör gärna av er till styrelsen. 

 
 VÄND 

mailto:bertilrimbo@gmail.com


 

MHRF 50 år 2019 

Den 1 februari 1969 bildades Motorhistoriska Riksförbundet. Det innebär att vi 2019 firar 50 

år! Under hela jubileumsåret kommer förbundet att slå på stora trumman och arbeta för att 

sprida budskapet om vår historia, åstadkommanden och framtidsvision. Vi kommer att maxa 

våra tillgängliga kanaler och synas ute på evenemang, inte minst under Motorhistoriska 

Dagen 6 juni men också hos klubbar och samarbetspartners.  

Men vi behöver också hjälp av er i klubbarna. I början av året kommer vi att skicka ut ett 

material som ni kan använda er av, med målet att vi tillsammans ska sprida ett gemensamt 

budskap om vårt gemensamma arbete för gårdagens fordon på morgondagens vägar. Detta 

kan användas t ex till media och beslutsfattare som vi har möjlighet att träffa, lokalt, 

regionalt och nationellt. Håll utkik i kommande Klubbinfo! 

Från början av januari kommer det även att finnas en jubileumsplattform på MHRFs hemsida 

med adress mhrf.se/50. Här kommer man att kunna ta del av intressant material som fylls på 

under hela året. Vi lanserar även vår jubileumslogga. 

 
INFÖR ÅRSMÖTET  
 
Funktioner under 2018  

 

Jerry Dåversjö Ordförande 

Anders G Törner Vice ordförande 

Gunnar Wiksten Sekreterare 

Bo Aspman Kassör 

Lennart Johansson Ledamot 

Lars-Åke Larsson Ledamot      

Bertil Björkman Suppleant 

Stig Larsson   Suppleant 

Lars-Erik Johansson Suppleant 

Björn Norrblom Klubbmästare 

Ulf Rydberg Klubbmästarbiträde 

Ove Larsson Materialförvaltare 

Sören Palm  Materialförvaltarbiträde 

Carola Pettersson  Webmaster  

Roine Lind  Revisor 

Torbjörn Stål Revisor 

Leif Karlsson Revisorssuppleant 

Leif Carlsson Redaktionskommitté 

Vakant  Valberedning 

 

 

 


