UTSKICK JANUARI 2020

God fortsättning på det nya året
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2020
Redan nu kan du/ni betala in medlemsavgiften för 2020. Det kostar som vanligt 200 kr för
medlem och 50 kr extra per familjemedlem. Inbetalningen ska vara gjord innan årsmötet i
februari 2020. Bankgiro 580-6906. Betala INTE på plusgirot i Nordea (Glöm inte att skriva
ditt namn eller medlemsnummer som avsändare så vi vet vem som betalat).
Klubben kommer inte att skicka ut inbetalningskort.

ÅRSMÖTE UFH
Välkommen till årsmötet i Vaksala kyrkocenter tisdagen den 11 februari 2020 klockan 18.30.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Samtliga handlingar kommer finnas tillgängliga vid
årsmötet. Klubben bjuder på kaffe med dopp.
Om någon är intresserad av styrelsearbete eller någon annan funktion inom klubben får ni
gärna lägga en email till klubben och skriva vad ni kan tänka er bidra med. Klubben har
ingen valberedning därför gör vi på detta sätt.

MHRF
Klubbkonferenserna hålls på olika delar av landet under februari-mars 2020.
Jerry Dåversjö och Gunnar Wiksten kommer att delta i MHRF,s klubbkonferens i Bromma
2 februari.
Syftet med konferenserna är att skapa möjlighet till frågor, diskussion och erfarenhetsutbyte
samt förmedla grundläggande information om:
•

MHRF

•

Medlemskapet

•

Informationskanaler

•

Kontaktvägar

•

De digitala verktyg som finns att jobba med, t ex klubbsida och digital
försäkringsansökan

Besöksadress: Upplands Fordonshistoriker
Hågavägen 188 Håga Bycentrum
Hemsida: www.upplandsfordonshistoriker.se
Mail: mail@upplandsfordonshistoriker.se

VÄND

Postadress Hågavägen190
752 63 Uppsala
Bankgiro 580-6906

MAWIK
Vi vill att alla medlemmar kontrollerar sina uppgifter i medlemsregistret MAWIK och även
uppdaterar dessa med gällande adresser, telefonnummer, e-postadress och fordonsinnehav.
Saknar du medlemsnummer och lösenord vänd dig till Bertil Björkman på e-post
bertilrimbo@gmail.com

UNDER 2020
Redan nu är det dags att tänka på aktiviteter för 2020 och fundera på om det finns
någon/några som kan ordna
• Upplandsrundan (under sommaren)
• Vi har tänkt oss att samlas den 6 juni vid Salnecke slott
• Förhoppningsvis blir det Tobbes utflykt i juli (första söndagen i juli)
• Upplandsmarknaden på Ekebyboda (lördagen 12 september)
• Dagligbilsrallyt (Jerry Dåversjö arrangerar det) i oktober
Vintervurpan
Den 8 februari 2020 är det åter dags för den uppskattade Vintervurpan
med start och målgång i Yrkespluggets NYA lokaler. Förra gången startade
ett 90-tal mopeder samt en hel del publik vilket gjorde vurpan till ännu en succé!

