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UTSKICK DECEMBER 2021 

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2022 
Dags att betala medlemsavgiften för 2022. Den ska vara betald senast 1 mars 2022. 
Inbetalning ska ske på klubbens bankgiro nr 580-6906. Medlemsavgiften är 250 kr och 50 
kr per tillkommande familjemedlem.
(Glöm inte att skriva ditt/ert namn eller medlemsnummer som avsändare så vi vet vem som 
betalat).  
Klubben kommer inte att skicka ut inbetalningskort.  

De som inte har betalat senast den 1 mars 2022 kommer att styrkas som medlem i klubben 
och i MAWIK-systemet. 

Om du har en MHRF-försäkring och inte har betalat medlemsavgiften senast 1 mars 2022 
upphör din försäkring att gälla. 

ÅRSMÖTE 2022 

Styrelsen planerar att genomföra årsmötet den 8 Februari 2022 om inte Coronapandemin 
fortsätter och sätter ”käppar hjulen”. Deltagare bör vara vaccinerade mot Corona samt känna 
sig friska. Endast de som har betalt medlemsavgiften för 2022 får rösta. 

Årsmötet kan ställas in med kort varsel. Om du vill veta hur det blir, kontrollera genom att 
ringa Jerry på 070-2547109 eller Gunnar på 070-3985626. 

MARKNAD 2022 

Vi planerar för genomföra marknaden på Ekebyboda, lördagen den 10 september 2022. 

Inför marknaden söker vi redan nu funktionärer som kan hjälpa till på torsdag eftermiddag, 
fredag och lördag (heldagar). 

INFORMATION FRÅN MHRF 

Ursprungsintyg och rådgivning  
MHRFs tillfälliga uppehåll avseende utfärdande av ursprungsintyg (för ursprungskontroll, 
registreringsbesiktning och teknisk identifiering) förlängs till den 1 oktober 2022. Under 
denna period kan MHRF inte heller hjälpa till med rådgivning eller avsluta pågående 
ärenden. 

VÄND



 
 

 
Orsaken är att Transportstyrelsen under våren kommer att publicera nya föreskrifter som 
träder i kraft först under hösten. Under perioden däremellan ska MHRF och de som berörs se 
över rutiner, systemstöd och utbildning för att möta nya krav. 
 
En positiv utveckling har påbörjats med Transportstyrelsens ursprungskontrollsenehet i 
Örebro rörande det absoluta kravet på registreringsbevis i original, men det kommer att dröja 
innan praxis ändrats och ett avgörande moment är de nya föreskrifterna och MHRFs fortsatta 
dialog.  
Under tiden hänvisar vi till den information vi publicerat här på vår hemsida. 
 
Det går bra att ringa berörd myndighet om du har frågor: 
Ursprungskontroll: Transportstyrelsen i Örebro 
Avfallsfrågor: Naturvårdsverket 
Importfrågor: Handelskammaren och Tullverket 
  
Rör det amatörbyggda fordon kan du också kontakta Testa och SFRO. 
 
 
 

God och Gott Nytt år önskar styrelsen våra medlemmar i klubben 

 

                                       

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsimport-och-ursprungskontroll/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/kontakt/
https://www.sverigeshandelskamrar.se/
https://www.tullverket.se/sv/omoss/kontaktaoss.4.7df61c5915510cfe9e710034.html
https://orgtesta.se/
https://sfro.com/



