UTSKICK MARS 2020
MAWIK
Vill ni komma in i Mawik så måste ni maila till mej och få ett medlemsnumret och ett lösenord. Det lösenordet kan ni ändra när ni är inne och redigerar till eget lösenord.
Nu kan det vara så att ditt fordon inte är med i listan och då får du sända det till mej så lägger
jag in det. Jag måste gå längre in i systemet för att lägga in det i listan.
Glöm inte att kolla Matrikeln där tycker jag det finns mycket intressant att bli upplyst om.
Min mailadress är: bertilrimbo@gmail.com

MHRF
Detta Klubbinfo skickas till samtliga angivna kontaktpersoner i MHRF-anslutna klubbar,
inklusive besiktningsmän och försäkringsansvariga. Vi ber er också att sprida informationen
inom klubben, då vi vet att inte alla har mail eller läser denna frekvent.
Situationen med det nya Corona-viruset påverkar alla, och så även MHRF. För närvarande
arbetar personalen hemifrån. Exakt hur länge detta kommer att pågå är inte bestämt, utan
löpande beslut tas kring detta utifrån samhällsutvecklingen.
Detta innebär att kansliet just nu är stängt för besökare. Däremot bedöms verksamheten i
övrigt kunna uppehållas som vanligt, så länge personalen håller sig frisk. Skulle läget
förändras meddelar vi givetvis detta till er i klubbarna. Vi meddelar givetvis också när läget
återgår till det normala.
Med bakgrund av detta vill vi uppmana er till följande:
•

Skicka om möjligt inte post via den vanliga postgången. Postlådan kommer att
kontrolleras, men inte varje dag, varför allt som kommer in den vägen kommer att ta
längre tid att handlägga. Välj hellre att skanna eventuella handlingar och maila till oss.

•

Hantera om möjligt MHRF-försäkringar via den digitala rutinen på mhrf.se

•

Vid mailkontakt med oss ber vi er att använda e-postadresserna forsakring@mhrf.se
när det gäller försäkringsfrågor eller när ni vill skicka in försäkringshandlingar, bilder
eller annat. När det gäller övriga frågor och ärenden till förbundet använder ni
kansli@mhrf.se. På så sätt säkerställer vi att ert ärende tas om hand.

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

Postadress Hågavägen190
752 63 Uppsala
Bankgiro 580-6906

•

Vid frågor kontakta oss via mail på adresserna ovan eller ring 08-302801 under våra
telefontider helgfria vardagar kl 10-12 och kl 13-15.

FÖRSÄKRING
Försäkringsinformation gällande från 1 maj 2020. Klicka på nedanstående länk.
https://mhrf.se/fors%C3%A4kringen_info_A5_2020
För de som får brevutskick bifogar vi en utskrift av försäkringsinformationen

KLUBBENS AKTIVITETER 2020
• Upplandsrundan (under sommaren) Vi söker någon som kan planera och genomföra
rundan.
• 6 juni vid Salnecke slott. Kl 11.00-15.00
• Tobbes utflykt i juli (första söndagen i juli).
• Upplandsmarknaden på Ekebyboda (lördagen 12 september) Senare under
våren/försommaren kommer information och anmälningsblankett för att hjälpa till på
marknaden. För de som hjälper till minst 4 timmar (torsdag, fredag eller lördag) bjuds
på resa med lunch. Du får bjuda med dig en person. Vi ser gärna att flera, yngre eller
äldre, som vill tillbringa en eller alla dagar i trivsam miljö. Vi bjuder på förtäring
under dagarna.
•

Dagligbilsrallyt (Jerry Dåversjö arrangerar det) i oktober.

MEDLEMSKORTET 2020
I vår strävan att förenkla har vi i år gjort medlemskortet på pappersark för självutskrift till de
som får utskicket per post och de som får utskicket per e-post, då bifogar vi en pdf-fil för
utskrift.

INSTÄLLD AKTIVITET
På grund av coronaviruset har vi fått reda på att Vikstamarknaden i slutet av april 2020 är
INSTÄLLD.

