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Besök hemsidan
Ett tips för att alltid hålla sig
á jour med vad som händer
inom förbundet och kring
våra frågor är att regelbundet besöka hemsidan. Här
finns också Evenemangskalendern och information
om MHRF-försäkringen. På
senare tid har avdelningen
Fordon kompletterats med
information om ursprungskontrollen. Dessutom kan
vi tipsa om att titta på de
tre baksätesdebatterna som
MHRF genomförde med
nio riksdagspolitiker under
Almedalsveckan. Ni har väl
heller inte missat vår dagliga
nyhetsbevakning som ligger
på förstasidan. Surfa in på
www.mhrf.se och håll koll!

Mekanikerutbildning i Motala
Den 14 september 2013 startar en unik utbildning för fordonstekniker på Carlsund Utbildningscentrum i Motala.
Utbildningen är inriktad på historiska fordon och inleds som en
orienteringskurs, och arbete med ansökan om att gå vidare med
en yrkeshögskoleutbildning pågår. Bakom initiativet står Motorhistoriska Riksförbundet i samarbete med Motala kommun och
Motala Motormuseum. Tanken bakom utbildningen är att rädda
kunskaper som håller på att gå förlorade samt öka företagandet
inom området. Intresset har varit stort och orienteringskursen börjar med 18 elever som kommer att gå igenom alltifrån mekanik till
plåtarbeten, lack och inredning till småföretagandets villkor.
Mer information kommer att finnas på www.mhrf.se.
Peter Edqvist, förbundsordförande MHRF

Dags för förbundsstämma 2013
Förbundsstämman hålls den 19 oktober, i vanlig ordning
på Täby Park Hotel.
På förmiddagen kommer MHRF-försäkringen samt aktuella frågor
att avhandlas. Stämman genomförs på eftermiddagen. På fredagskvällen bjuds på buffé för de som anländer tidigare. All information
finns i handlingarna som skickas till klubbarna. Motorhistoriska Riksförbundet hoppas på stor anslutning. Välkomna till stämman 2013!
		
Peter Edqvist, förbundsordförande MHRF
Motorhistoriska Riksförbundets styrelse 2012-2013.
Rune Björck, Georg Magnusson, Lennart West, Per
Dahl, Rickard Elgán, Göran
Flank, Peter Edqvist (förbundsordförande), Anita
Karlén (vice förbundsordförande) och Timo Vuortio (förbundssekreterare).
Bild: Jan Tägt
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Kommande aktiviteter där klubbar kan medverka
Ett nytt verksamhetsår har dragit igång
för Motorhistoriska Riksförbundet.
Många aktiviteter där vi vill ha med oss
klubbarna är planerade. Häng på!
Bilsport Performance & Custom Motorshow
på Elmia i Jönköping genomförs som vanligt
under påskhelgen. Datumen är 18-21 april
2014. Efter tre lyckade år har förbundet valt
att fortsätta sin medverkan i nära samarbete
med arrangören Förlags AB Albinsson &
Sjöberg. Nostalgia-hallen, hall C, ska återigen fyllas med klubbar, historiska fordon och
andra spännande aktiviteter.
Flera av medlemsklubbarna har genom
åren deltagit på Elmia, och av dem återkommer några år efter år. Vi ser gärna fler på plats.
Mässan är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter, rekrytera nya medlemmar till klubben och
helt enkelt visa upp sin verksamhet. Publiken
är bred, men omfattar särskilt mycket ungdomar med ett starkt fordonsintresse.
Tema och övriga detaljer för 2014 är ännu
inte fastställda. Mer information kommer
inom kort. MHRF:s målsättning är att flertalet
klubbar som vill medverka ska vara spikade
redan vid årsskiftet. Hör av er till kansliet så
snart som möjligt, inledningsvis räcker det
med en intresseanmälan med en ungefärlig
storlek på montern.

under ett dygn ta del av Motorhistoriska Riksförbundets verksamhet mer i detalj. Dessutom
diskuteras MHRF-försäkringen närmare, och
det blir tillfälle för frågor och workshops.
Sådant som vi inte hinner med på förbundsstämman alltså. Inbjudan kommer framåt
vintern, passa på att vara med!
Motorhistoriska Dagen genomförs den 6 juni
2014 för att uppmärksamma det fordonshistoriska kulturarvet. Målet är att fortsätta
utveckla dagen, öka synligheten kring
alla de evenemang som genomförs samt locka
fler aktörer att medverka, exempelvis muséer
och hembygdsföreningar.
2014 firar Motorhistoriska Dagen 25-årsjubileum och detta ska naturligvis uppmärksammas. Redan nu vill vi uppmana er att
fundera över möjliga aktiviteter för att vara
med och manifestera kulturarvet. Varför inte
som en del i ortens nationaldagsfirande? Men
det behöver inte vara något stort och avancerat, viktigast är att man visar upp de gamla
fordonen på något sätt.
Alla aktiviteter som genomförs är med och
tävlar i den rikstäckande arrangörstävlingen
Kultur på väg, som MHRF genomför under
Motorhistoriska Dagen tillsammans med
Nostalgia Magazine. Kanske blir det just ert
evenemang som får besök av juryn. I början
av 2014 börjar vi samla information om vad
som händer den 6 juni.
Jan Tägt,generalsekreterare MHRF

Tre ordförandekonferenser planeras till början
av 2014. Till dessa bjuds ordförande och/eller
annan representant för medlemsklubb för att

Snart på gång: Evenemangskalendern 2014!
Redan under hösten börjar MHRF:s Börja fyll på kalenderiet så snart ni har något
på gång!
kansli arbeta med Evenemangskalendern 2014.
Motorhistoriska Dagen kommer att
Mer information kring nästa
fortsätta utvecklas och vi uppmanar
års Evenemangskalender
dern
len
ka
gs
an
Evenem 13
20
alla klubbar att anmäla evenemang
kommer som vanligt att
som genomförs den 6 juni. Slutligen
skickas till klubbarna i god
vill vi också påminna om möjligheten
tid, men vi vill redan nu inatt köpa annonsplats. Klubbarna har
formera om att deadline för
naturligtvis rabatt. Kontakta kansliet
insamling av evenemang till
för mer information. Vi tar gärna
den trycka kalendern kommer
emot annonsbokningar redan under
att vara i mitten av februari.
hösten.
Evenemangen anmäls precis
Malin Blomquist,
som tidigare på klubbens sida
kanslisekreterare MHRF
på www.mhrf.se.
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