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UTSKICK JANUARI 2022 

 

PÅMINNELSE MEDLEMSAVGIFT FÖR 2022 
Dags att betala medlemsavgiften för 2022. Den ska vara betald senast 10 februari 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 kl. 18.00 i Vaksala 

kyrkocenter 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. 

För att inte skapa trängsel kommer vi att fördela sittplatserna så att inte trängsel uppstår. 

Handsprit kommer att finnas tillgängligt. Lokalen tar 64 sittande personer. Kaffe och bulle 

serveras. 

Dagordningen för årsmötet bifogas detta utskick. Övriga handlingar delas ut vid årsmötets 

genomförande. 

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. 

    VÄND 



 
 

 

INFORMATION FRÅN MHRF 

För kännedom: Digitala fakturor från Folksam avseende MHRF-försäkringen 

Folksam har gått över till digital information och fakturor via inloggning på Mina sidor på 

folksam.se. Man får alltså inga fakturor via brev om man inte begär detta. Vi har märkt att 

flera hört av sig till MHRF då de missat detta, varför vi väljer att uppmärksamma det. Sprid 

gärna informationen inom klubben. 

För att ändra till pappersfaktura eller övriga fakturafrågor kontaktar man Folksam i Kramfors 

på 0612-853 50. 

 

TILL SALU 

Klubben har via en medlem fått information om en att en Fiat 128 är till salu. Den som är 

intresserad kan ringa 070-5312389. Finns i Börje/Uppsala. 

 

SKÄNKES 

Hej! 

Jag har över 1300 nr av Teknikens värld som jag gärna skänker bort till klubben eller 

klubbmedlemmar. 

Från 60- tal till 2022. Från 1969 i det närmaste kompletta årgångar. 

Om intresse finns kan jag leverera till klubben. 

 

Med vänlig hälsning 

Medlem nr 493 

Ingemar Ejdersund 

Körsbärsvägen 3 

741 31 Knivsta 

e-post: ingemar@ejdersund.se 
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