UTSKICK FEBRUARI 2020
PÅMINNELE MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2020
De flesta har redan betalat medlemsavgiften för 2020. Om du/ni känner på er att ni inte
betalat vänligen betala då in medlemsavgiften för 2020.
Det kostar som vanligt 200 kr för medlem och 50 kr extra per familjemedlem. Inbetalningen
skulle varit gjord innan årsmötet i februari 2020. Bankgiro 580-6906. (Glöm inte att skriva
ditt namn eller medlemsnummer som avsändare så vi vet vem som betalat).
Klubben skickar inte ut inbetalningskort.
Klubben ser gärna att antalet familjemedlemmar ökar.
De som inte betalat senast den 12 mars 2020 kommer att tas bort ur medlemsregistret och har
personen försäkring via MHRF kommer den att upphöra.
För de som betalat medlemsavgiften för 2020 kommer ett medlemskort att skickas ut under
mars 2020.

ÅRSMÖTE UFH
Årsmötet 2020 hölls i Vaksala kyrkocenter tisdagen den 11 februari. 21 medlemmar deltog.
Klubben bjöd på kaffe med dopp.
Anders G Törner omvaldes till vice ordförande.
Gunnar Wiksten omvaldes till sekreterare.
Lennart Johansson och Lars-Åke Larsson omvaldes till ledamöter.
Bertil Björkman, Stig Larsson och Lars-Erik Johansson omvaldes till styrelsesuppleanter
Årsmötesförhandlingarna, verksamhetsberättelse samt styrelse och övriga funktioner för
2020 kommer att läggas ut på föreningens hemsida.

MHRF
Klubbkonferenserna hålls på olika delar av landet under februari-mars 2020.
Jerry Dåversjö deltog i MHRF,s klubbkonferens i Bromma den 2 februari.
Syftet med konferenserna är att skapa möjlighet till frågor, diskussion och erfarenhetsutbyte
samt förmedla grundläggande information om:
•

MHRF

Besöksadress: Upplands Fordonshistoriker
Hågavägen 188 Håga Bycentrum
Hemsida: www.upplandsfordonshistoriker.se
Mail: mail@upplandsfordonshistoriker.se
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•

Medlemskapet

•

Informationskanaler

•

Kontaktvägar

•

De digitala verktyg som finns att jobba med, t ex klubbsida och digital
försäkringsansökan

MHRFs Nyhetsblad nr 1 2020 (https://mhrf.se/ klicka på länken
för att läsa mer)
Detta nummer innehåller:
•

Obs! Fira påsk med MHRF på Bilsport Performance & Custom Motor Show.

•

Lagskydd för rörliga kulturarvet lagt på is!

•

Ursprungskontrollen viktigaste frågan när MHRF möter infrastrukturministern

•

Stor seger: möjligt att återfå originaldokument av Transportstyrelsen!

•

MHRF möter Transportstyrelsen – huvudsakligt tema: ursprungskontrollen

•

Stort engagemang i riksdagen för MHRF-frågor

•

MHRF träffar klubbarna

•

Nya infobroschyrer: försäkring och egenkontroll

KLUBBENS AKTIVITETER 2020
• Upplandsrundan (under sommaren) Vi söker någon som kan planera och genomföra
rundan.
• 6 juni vid Salnecke slott.
• Tobbes utflykt i juli (första söndagen i juli).
• Upplandsmarknaden på Ekebyboda (lördagen 12 september) Senare under
våren/försommaren kommer information och anmälningsblankett för att hjälpa till på
marknaden. För de som hjälper till minst 4 timmar (torsdag, fredag eller lördag) bjuds
på resa med lunch. Du får bjuda med dig en person. Vi ser gärna att flera, yngre eller
äldre, som vill tillbringa en eller alla dagar i trivsam miljö. Vi bjuder på förtäring
under dagarna.
•

Dagligbilsrallyt (Jerry Dåversjö arrangerar det) i oktober.

