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                  UTSKICK FEBRUARI 2019 

 

 

PÅMINNELSE OM MEDLEMSAVGIFTEN 

 
Medlemsavgiften är 200 kr plus 50 kr per familjemedlem. Om du/ni inte betalat 

medlemsavgiften vänligen gör det omgående. 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 skickar inte ut inbetalningskort. Du måste vara medlem för att 

försäkringen för ditt fordon ska gälla. 

 

ÅRSMÖTET 

 
Årsmötet hölls i Vaksala kyrkocenter tisdagen den 12 februari 2019 klockan 18.30.                

22 medlemmar deltog. Klubben bjöd på kaffe med dopp. 

Jerry Dåversjö omvaldes till ordförande 

Bo Aspman omvaldes till kassör 

Bertil Björkman, Stig Larsson och Lars-Erik Johansson omvaldes till styrelsesuppleanter  

Årsmötesförhandlingarna, verksamhetsberättelse samt styrelse och övriga funktioner för 

2019 kommer att läggas ut på föreningens hemsida. Aktiviteter se nedan. 

 

AKTIVITETER 2019 
 

Jerry Dåversjö berättade att det blir en Upplandsrunda 2019, söndagen 2 juni. Start 10.00.         

Start och mål blir i Knivstatrakten. Mikael Bengtson med familj på Ekhamn gård är arrangör 

tillsammans med Upplands Fordonshistoriker. Viss information finns redan idag se: 

www.ekhamn.se/upplandsrundan-2019  

 

6 juni är det dags för samling vid Salnecke slott i Örsundsbro. Tid 10-15 

 

Nymans vänners rally 8 juni 

 

Tobbes utflykt går av stapeln 7 juli 

 

Marknad på Ekebyboda 14 september 

 

Dagligbilsrally preliminärt i oktober  

 

VÄND 

http://www.ekhamn.se/upplandsrundan-2019


Vi kommer allt eftersom lägga ut mer information i månadsutskicken. Vi vill på detta sätt ge 

er en information över vad som är planerat för 2019. 

 

Till aktiviteterna kommer att behövas ett antal funktionärer. 

 

Till Upplandsrundan kommer det troligen att krävas ett antal funktionärer. Den som vill vara 

funktionär kan anmäla det på föreningens mail mail@upplandsfordonshistoriker.se så håller vi 

kontakt med arrangören. 

 

Inför Upplandsrundan krävs att föreningen ordnar ett prisbord. De som har kontakter med 

olika företag kanske kan lyssna med dem om de kan skänka priser alternativt att klubben kan 

få rabatt vid inköp. Hör av er till klubben (ring eller maila) om detta. 

 

För aktiviteten vid Salnecke behövs 4-5 funktionärer. Vänligen använd samma mail här. 

MRHF  
Inom kort kommer MHRF att trycka årets försäkringsbroschyr, som tidigare i formatet A5 på 

8 sidor. Här finns information om vad som gäller från 1 maj i år. Klubben har beställt hem 

broschyren och kommer att distribuera den per post eller via mail. 

 

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 

www.upplandsfordonshistoriker.se kan du få fram den information som kan vara nödvändig för 

dig såsom styrelsen, besiktningsmän, bildarkiv, funktionärsresor, gamla upplandsrundor mm. 

 

DELGE OSS OLIKA AKTIVITETER 

 
Det finns många aktiviteter runt om i Sverige. Dom som vill att aktiviteterna ska synliggöras, 

vänligen lägg ett mail till klubben så tar vi i mån av plats in dem i månadsutskicken. 

 

 

Snart är det vår och dags att ta fram fordonen om det inte redan är gjort 
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