UTSKICK DECEMBER 2018
LUCIAKAFFE
Årets luciakaffe, glögg och pepparkakor med lotteri samt underhållning av Ulf Hedberg med
dotter, var den 4 december. Ett drygt 50-tal medlemmar tillsammans med respektive deltog.
Några blev lyckliga vinnare i lotteriet.

EVENEMANGSKALENDER NEDLAGD I NUVARANDE
FORM
MHRFs styrelse har tagit beslut om att inte längre trycka Evenemangskalendern i sin
nuvarande form. Anledningen är att kostnad och arbetstid tyvärr inte längre motsvarar
efterfrågan. Färre klubbar vill ha kalendern, då man hellre arbetar digitalt och inte har
möjlighet att skicka ut kalendern till sina medlemmar. Den digitala kalendern på MHRFs
hemsida kommer dock att finnas kvar, och kan fyllas i under hela året. MHRF ber att få
återkomma om hur evenemangslistan kan komma att användas på ett annat och bättre sätt
framöver, då detta ännu inte är bestämt.

ETT ANTAL NYA OROSMOLN
Avgaskraven vid kontrollbesiktning har skärpts för ett fåtal äldre fordon och genom
utformning av miljözon 3 kan en kommun försvåra rörligheten inom och mellan zon 1 och 2.
Export av fordon som inte anses ha förvarats på ett förnuftigt och miljöanpassat sätt och inte
är i körklart korrekt skick innebär ett nytt hinder. Detta då Länsstyrelsen förbjöd att ett
fordon inköpt på auktion i Sverige fördes ut ur landet. Flera skäl anfördes, bland annat att
torkarbladens gummi separerat, att bilbatteriet inte var avlägsnat och att fordonet inte hade
genomgått en fullständig och godkänd kontroll-besiktning. Beslutat fastställdes senare då
länsstyrelsens ansågs ha fog för sitt agerande av Mark- och miljödomstolen.
Under 2018 har EU berett en ändring av motorfordonsförsäkringsdirektivet. Här har
framförts krav om trafikförsäkring på såväl tävlingsfordon som för fordon som är avställda
eller rent av avregistrerade. Den internationella rörelsen för historiska fordon, FIVA, har här
agerat, liksom MHRF och andra förbund inom EU. Beslut tas i början av 2019 och det är
därför i nuläget oklart vad direktivet får för effekt i Sverige.
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MAWIK
Bertil Björkman som administrerar medlemsinloggning nås lättast på
bertilrimbo@gmail.com
Ju fler som loggar in sig samt noterar/ändrar fordonsinnehav, e-postadress, postadress samt
telefonnummer underlättar hanteringen av medlemsmatrikeln samt minskar klubbens kostnad
för porto i samband med månadsutskick.

MEDLEMSAVGIFTEN
Medlemsavgiften är 200 kr plus 50 kr per familjemedlem. Inbetalningen ska vara gjord innan
årsmötet i februari. Bankgiro 580-6906. Betala INTE på plusgirot i Nordea (Glöm ej att
skriva ditt namn eller medlemsnummer som avsändare så vi vet vem som betalat). Klubben
kommer inte att skicka ut inbetalningskort.

ÅRSMÖTET
Välkommen till årsmötet i Vaksala kyrkocenter tisdagen den 12 februari 2019 klockan 18.30.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Klubben bjuder på kaffe med dopp.

UPPLANDSRUNDAN 2019
Vem vill och kan ordna? Vi hoppas att några medlemmar kan ta sig uppgiften att ännu en
gång ordna en trevlig runda med våra gamla fordon. Hör gärna av er till styrelsen.

