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UTSKICK JANUARI 2023 

 

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2023 
Dags att betala medlemsavgiften för 2023. Den ska vara betald senast 10 februari 2023. 

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 2023 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 2023 

upphör din försäkring att gälla. 

Medlem som inte betalat senast 10 februari 2023 får inte rösta på klubbens årsmöte. 

 

ÅRSMÖTE 2023 

Styrelsen planerar att genomföra årsmötet den 14 Februari 2023 kl. 18.00 i Läbyvads 

bygdegård  LÄBY-ÖSTERBY 116, 755 92 Uppsala. Bygdegården ligger strax öster om 

klubbens nya klubblokal. 

Lokalen tar 80 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 



 
 

 

MOTION TILL ÅRSMÖTET 

Styrelsen lägger en motion till årsmötet 

Styrelsen föreslår att följande funktioner avvecklas  

• Val av Klubbmästare för en tid av 1 år 

• Val av klubbmästarbiträde för en tid av 1 år 

• Val av materialförvaltare för en tid av 1 år 

• Val av materialförvaltarbiträde för en tid av 1 år 

Om någon vill lägga en motion till årsmötet ska den vara styrelsen tillhanda senast den 1 

februari 2023. 

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE 

Upplands fordonshistoriker 2023-02-14 
§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av mötesordförande samt sekreterare 
§ 3. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst 
§ 4. Fastställande av dagordning 
§ 5. Justering av röstlängd 
§ 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens 
protokoll 
§ 7. Verksamhetsberättelse 
§ 8. Ekonomi 
§ 9. Revisionsberättelse 
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
§ 11. Motion förslag från Styrelsen om avveckling av funktioner 
§ 12. Val av ordförande för en tid av två år 

• Förslag: Jerry Dåversjö 

§ 13. Fastställande av firmatecknare (fastställs varje år) 

• Förslag: Jerry Dåversjö och Bo Aspman 

§ 14. Val av kassör för en tid av två år 

• Förslag: Bo Aspman 

§ 15. Val av 3 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 

• Förslag: Bertil Björkman, Stig Larsson och Lars-Erik Johansson 

§ 16. Val av webmaster för en tid av 1 år 

• Förslag Carola Pettersson 

§ 17. Val av revisor för en tid av 2 år 

• Förslag: Jörgen Palmgren  
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§ 18. Val av revisorssuppleant för en tid av 2 år 

• Förslag:  

§ 19. Val av redaktionskommitté för en tid av 1 år 

• Förslag: Leif Carlsson och Björn Carlsson 

§ 20. Val av valberedning om 3 personer för en tid av 1 år 

• Förslag:  

§ 21. Motioner från medlemmar  
 
§ 22. Fastställande inträdes- och årsavgift för 2024 

• Förslag: Oförändrad avgift om 250 kr 

§ 23. Övriga frågor och information 
 
§ 24. Mötets avslutande 
 
 
 

 

 

 

 

 


