UTSKICK OKTOBER 2018
Dagligbilsrally
Den 20 oktober 2018 genomfördes dagligbilsrallyt. Start och mål var förlagt till Skyttorp.
Arrangör var fjolårets vinnare Christer Blom.
Ett 15-tal bilar med 30 personer deltog i en runda på 3 mil via Tensta och Vattholma. Bland
de deltagande bilarna kunde ses Volvo PV, Volvo 140, Morris Minor och Cadillac. Årets
vinnare är Gun Mattsson med Jan Mattsson på andra plats, tredje plats togs av Rune Persson.
Vi gratulerar vinnarna.
Stort tack till alla deltagare och framför allt arrangören Christer Blom med medhjälpare.

Luciakaffe
Årets luciakaffe med lotteri samt underhållning kommer som vanligt att vara i Vaksala
kyrkocenter. Datum för luciakaffet är tisdagen den 4 december kl 18.00.

MHRF:s Årsmöte
Årets årsmöte i MHRF genomfördes i Norrköping den 20 oktober på Scandic hotell. Från
UFH deltog Jerry Dåversjö och Gunnar Wiksten.
Innan årsmötesförhandlingarna gavs information om bl.a. följande:
• MHRF-försäkringen och dess kostnader. Det finns indikationer på att
mopedförsäkringarna ska få en något höjd avgift.
• Det är ännu inte klart om miljözoner gäller eller inte gäller för veteranfordon. Det som
vid förhandlingar såg klart ut att gälla har plötsligt fallit. Nya utredningar är på gång.
• Svenskt motorhistoriskt arkiv (SMA). MHRF tillsammans med SMA samlar gammalt
material av alla slags fordon. Gäller till sjöss, i luften och på land inklusive tåg/bil och
andra fordon. Vill ni skänka något till SMA kontakta MHRF. Hur digitalt material
såsom filmer, tex super 8, 16 mm och 35 mm, DVD och VHS-filmer ska kunna
hämtas via din egen dator i framtiden är ännu inte klarlagt.
• Två nya klubbar fick göra varsin presentation. Det var Kils Motorveteraner samt Trans
AM Club of Sweden. Senare på eftermiddagen valdes klubbarna in.
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Årsmötesförhandlingarna (utdrag)
• Förbundsordföranden Peter Edqvist avgick och till ny förbundsordförande valdes Kurt
Sjöberg, numera även ordförande i AHK. Omröstningen stod mellan två kandidater
Lars Söderqvist och Kurt Sjöberg. Kurt fick 275 röster och Lars 243 röster.
• Lars Söderqvist omvaldes till styrelseledamot. Även här fanns två kandidater. Jenny
Asklund fick 219 röster och Lars 258 röster.
• Medlemsavgiften från klubbarnas medlemmar till MHRF för 2019-2020 höjs med 4 kr
plus index från 26,06 kr till 30,85 kr. För varje försäkring får klubben tillbaka 30 kr nu
och höjs nästa år till 35 kr.
• Medlemmarna vid klubbarna har till MHRF skrivit att de inte önskar få
evenemangskalendern. Styrelsen har beslutat att inte trycka någon pappersupplaga av
kalendern från och med 2019. Som skäl har klubbarna angivit portokostnad. På
MHRF,s hemsida kommer att finnas en digital upplaga.

MAWIK
Medlemssystemet MAWIK är nu i gång. Vi håller på med testutskick.
Har du inte tillgång till ditt medlemsnummer kan du kontakta någon av nedanstående
personer så tar de fram ditt medlemsnummer.
Bertil Björkman 070-6599808, Gunnar Wiksten 070-3985626, Bo Aspman 070-5589853

Årets funktionärsresa
Resan gick först till Skedvi bröd i Dalarna. Där fick vi kaffe och knäckebrödssmörgås.
Pålägget kom från närliggande ekologiska gårdar och bestod av ost, rökt skinka och kött. Vi
fortsatte mot Säter och besökte Film- och TV museet. Därefter till Dalahästen i Avesta för
lunch. Efter en heldagsutflykt var vi åter i Uppsala vid 17-tiden. Stort tack till Jerry.

