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UTSKICK MARS 2022

MARKNAD PÅ EKEBYBODA 2022

I år kommer vi att genomföra marknaden på Ekebyboda. Det blir lördagen den 10 september.

Förberedelserna börjar redan kl 12.00 torsdagen 8 september med preliminär sluttid ca 17.00.
Förberedelserna fortsätter på fredagen från kl 09.00 fram till ca 15.00. Därefter insläpp för 
försäljare fram till 20.00. Vi behöver funktionärer för att ta emot säljare fram 20.00.
På lördagen öppnar vi kl 06.00 och håller på till ca 17.00

Som ni förstår behöver vi ett 40-tal funktionärer under dessa dagar.
Alla kanske inte kan alla dagar, men vi ser gärna att ni om möjligt kan ställa upp någon tid 
under dessa dagar.
Vi kommer under maj skicka ut kallelse med möjlighet att själva fylla i tider och dagar som 
ni kan arbeta som funktionär.

Under dessa dagar bjuder klubben på lunch och fika.

Arbetsinsatser: 8 september börjar vi med att staka ut marknadsplatser, parkering, 
insläppsplatser för säljare och köpare samt utfartsväg.
Den 9 september fortsätter torsdagens arbete samt uppsättande av vägvisning till marknaden.
När vi sedan släpper in säljarna behövs det funktionärer tar betalt samt visar var de ska 
parkera som försäljare.
Den 10 september öppnar marknaden med insläpp av säljare och köpare från kl 06.00. Vi 
måste ha bemanning vid säljarinsläpp samt vägvisare till var säljarna ska parkera. Detta 
gäller även till köparnas parkeringsplatser.
Vi kommer från fredagen till lördagen ha en husvagnsparkering där arbetet går ut på att ta 
betalt samt hänvisa dem till var de kan parkera sina husbilar/husvagnar.
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EN SISTA PÅMINNELSE OM MEDLEMSAVGIFT 
FÖR 2022

Vi har ett fåtal personer som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2022. Detta blir en sista 
påminnelse.

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). 

De som inte har betalat senast den 1 april 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 april 2022 
upphör din försäkring att gälla.

ÅRSMÖTE 2022

Årsmötet genomfördes onsdagen den 2 februari 2022. Vi var 6 stycken som deltog. Inga 
motioner hade kommit in från styrelsen eller medlemmarna.

Styrelsen omvaldes på följande poster.

Vice ordförande Anders G Törner                                                                             
Sekreterare Gunnar Wiksten                                                                                                       
Ledamöter Lennart Johansson och Lars-Åke Larsson                                                      
Styrelsesuppleanter Bertil Björkman, Stig Larsson och Lars-Erik Johansson

Årsavgiften 2023 oförändrad. 250 kr för medlem och 50 kr för familjemedlem.

MARKNADER

Vikstamarknaden 30 april

Arosmarknaden 7 maj


