Försättsblad 2011-08-11

FÖRSTA UTSKICKET
inför Motorhistoriska Riksförbundets förbundsstämma 2011
Hej,
Detta är första utskicket av tre inför förbundsstämman. Glöm inte att skicka med era representanter alla papper som berör förbundsstämman.
Detta utskick innehåller:
Kallelsen till MHRF:s förbundsstämma
anmälan ska vara MHRF tillhanda senast den 3 oktober
Information från valberedningen
förslag till valberedningen ska vara inkomna senast den 10 september
MHRF:s verksamhetsplan 2011–2012
Inga motioner
har kommit MHRF:s styrelse tillhanda (enligt stadgarna 90 dagar före förbundsstämman).
Information om kommande utskick:
Klubbarnas årsavgift för 2011–2012 skickas ut i slutet av augusti (andra utskicket)
Senast 14 dagar före stämman tillställes medlemmarna skriftligen (tredje utskicket):
Styrelsens budgetförslag
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
Förvaltningsberättelse
Verksamhetsberättelse
Preliminärt program och dagordning
		
Med vänliga hälsningar,

Göran Schüsseleder
tf kanslisekreterare
Motorhistoriska Riksförbundet
Anderstorpsvägen 16, 6tr.
171 54 Solna
tel: 08-30 28 01
e-post: kansli@mhrf.se
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KALLELSE
till Motorhistoriska Riksförbundets förbundsstämma 2011
Lördagen den 15 oktober 2011, Täby Park Hotel, Täby
Se omstående sida för vägbeskrivning med mera.

Vi inleder kl 9.30 med registrering och fika, 10.00 börjar vi med att ta upp några aktuella ämnen och
presentationer. MHRF bjuder som vanligt på lunch vid ca kl 12.00 och eftermiddagsfika efter avslutade
stämmoförhandlingar, som startar kl 13.00. Preliminärt program och dagordning presenteras i kommande
utskick, ca 14 dagar före stämman.
Varje klubb äger rätt att representeras av två delegater som skall vara föranmälda. Nya klubbar som sökt
inträde måste representeras av minst en delegat (högst två) som förväntas lämna en kort redovisning av
klubbens verksamhet och mål.

Buffémingel på Täby Park Hotel fredagen den 14 oktober
Många av klubbarnas representanter reser långväga till förbundsstämman varför en del anländer till
Stockholm redan dagen innan. Sedan finns det självfallet en del som bor i närheten. Då det inte alltid
hinns med att hälsa på allt kul folk under förbundsstämmans pauser fortsätter vi med traditionen att träffas under lättsammare former dagen innan. Därför hoppas vi att så många som möjligt vill titta förbi på
en enklare buffé på Täby Park Hotel kvällen före stämman mellan kl 19.30 och 21.00.
Vill era representanter delta på bufféminglet? Hör av er till MHRF:s kansli absolut senast den 3 oktober!
Glöm inte att ange eventuella allergier när det gäller mat.
Med vänliga hälsningar,
Göran Schüsseleder, tf kanslisekreterare MHRF

Insändes till MHRF, Anderstorpsvägen 16 6 tr, 171 54 Solna. Bekräftelsen kan även
skickas per fax 08-31 27 06 eller e-post: kansli@mhrf.se senast måndagen 3 oktober.
Klubb: .……………………………………………………………………………………………….…......
Följande två delegater kommer från oss:

………………………………………………………...........

Antal lunch:

........................................................................................

...........

Antal buffé 14 okt kl 19.30:

...........

Glöm inte ange eventuella vegetariska önskemål eller allergier!
Underskrift av ordförande/sekreterare:

..………………………………………………………...........
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HUR HITTAR MAN till Täby Park Hotel?
Med bil
Från Stockholm, ca 17 km. Kör E18 mot Norrtälje. Tag av vid avfart Täby Kyrkby/Viggbyholm. Sväng
vänster och fortsätt över järnvägen. Första vägen till vänster, därefter höger vid Statoils bensinstation.
Följ Kemistvägen till slutet där Täby Park Hotel är beläget.
Från Arlanda Flygplats, ca 25 km. Kör motorväg E4 söderut mot Stockholm. Avfart Häggvik/Täby och
följ väg 265/Norrortsleden ända fram till avfart höger skyltning Täby Centrum. Sväng höger i korsningen skyltad mot Täby C (vid badmintontältet före Täby Galopp). Sväng höger vid Statoils bensinstation.
Följ Kemistvägen till slutet där Täby Park Hotel är beläget.
Med kollektivtrafik
Från Tekniska Högskolan/Stockholms Östra avgår Roslagsbanans pendeltåg hela dagen. Det
är tågen mot Österskär som går
hit. Stationen heter Galoppfältet.
Därifrån har du tio minuters promenad till hotellet.
Du kan också ta T-bana till
Danderyds Sjukhus (röd linje)
och därefter buss 610 mot Vallentuna/Rosengården. Kliv av
vid hållpats Gribbylund Södra.
Därifrån är det sju minuters
promenad till hotellet.
SL trafikupplysning:
tel: 08-600 10 00
hemsida: www.sl.se
Logialternativ (rum bokas och betalas av deltagarna själva):
Täby Park Hotel
Scandic Hotel Täby
Kemistvägen 30
Tel:08-506 483 00 Näsbyvägen 4		
Tel:08-517 354 00
183 79 TÄBY			
Fax: 08-506 483 93 183 51 TÄBY
Beläget ca 3,5 km söder om Täby Park Hotel
E-post: hotel@tabypark.se
(kod för MHRF-rabatt på Scandic D000005043)
Uppge MHRF för bästa pris.

Plats för
porto

Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Anderstorpsvägen 16, 6 tr
171 54 Solna
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Information från VALBEREDNINGEN
Under verksamhetsåret 2010–2011 har MHRF:s förbundstyrelse bestått av:
Peter Edqvist, förbundsordförande
Anita Karlén, vice förbunfsordförande
Timo Vourtio, förbundssekreterare
Lennart West, förbundsekonom
Göran Flank, ledamot
Rune Björck, ledamot
Georg Magnusson, ledamot
Rikard Elgan, ledamot
Per Dahl, ledamot		
I tur att avgå vid förbundsstämman 2011 är:
Anita Karlén, vice förbundsordförande
Timo Vuortio, förbundssekreterare
Rune Björck, styrelseledamot
Georg Magnusson, styrelseledamot
Rickard Elgán, styrelseledamot
Samtliga ledamöter står till förfogande för omval. Övriga ledamöter har ett år kvar på sina mandat.
Revisorer under 2010–2011 har varit:
Anders Ericsson
Annika Raap
Revisorssuppeanter under 2010–2011 har varit:
Susanne Palmqvist
Rolf Johansson
I tur att avgå vid förbundsstämman är:
Anders Ericsson
Susanne Palmqvist
Bägge står till förfogande för omval. Annika Raap och Rolf Johansson har ett år kvar på sina mandat.
Förslag på nya ledamöter till styrelsen att väljas på två år, samt revisorer att väljas på ett
år, emotses senast den 10 september 2011 till valberedningens sammankallande per brev
eller e-post:
Håkan Johansson
Annelund
585 63 Linghem
E-post: varderingskonsult@hotmail.se
Valberedning:
Håkan Johansson (sammankallande)
Åke Andersson
Lennart Nilsson

Verksamhetsplan 2011–2012 s.1(3)

Motorhistoriska Riksförbundets
VERKSAMHET
Inledning
Förbundets målhierarki fastställdes vid förbundsstämman 2002 med följande innehåll;
Förbundets uppgift
”Verka för att gårdagens fordon kan och får användas på morgondagens vägar samt
verka för bevarandet av det kultur- och teknikhistoriska arvet”.
Förbundets verksamhetsidé
Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning av ideella och kulturellt
verksamma svenska föreningar. Föreningar som med miljöhänsyn och trafiksäkerhetsfrämjande arbete
verkar för bevarandet av tekniskt och historiskt intressanta motoriserade landsvägsfordon och därtill
knutna företeelser. Förbundet främjar också förståelsen för och kunskapen om motorismens historia.
Förbundets vision
MHRF är den naturliga företrädaren för de historiska fordonen som myndigheter och organisationer ser
som självklar att kontakta när det gäller lagstiftning och regler inom förbundets intresseområde.
MHRF medverkar nationellt och internationellt i frågor och beslut av betydelse för hobbyn.
Alla föreningar som uppfyller MHRF stadgars krav är medlemmar i MHRF.
Alla klubbmedlemmar vars fordon uppfyller MHRF-försäkringens krav har MHRF-försäkring.
Verksamhetsmål
Verksamhetsmålen varierar över tid och styrs av de faktorer i MHRF:s omgivning som påkallar uppmärksamhet och åtgärd. Verksamhetsmålen beskrivs för varje verksamhetsår i förbundets verksamhetsplan. För verksamhetsåret 2011–2012 har verksamhetsplanen innehåll enligt nedan.
Kansli
Fortlöpande överse förbundets, kansliets och försäkringsavdelningens, administrativa rutiner, personalbehov, utbildning, it-säkerhet, affärssystem och kommunikationskanaler.
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VERKSAMHETSPLAN
för verksamhetsåret 2010-07-01–2011-06-30
A
A

Övergripande mål
Se till att medlemsklubbarna informeras om förhållandena som rör det fordonshistoriska
kulturarvet
Verka för att ägare till historiska fordon har tillgång till förmånliga fordonsförsäkringsvillkor

A
A1

Delmål
Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad ska ges ut i minst fyra nummer:
– varav tre av dessa (minst) är PåGång
– varav ett är Evenemangskalendern
Vid behov upprätta och skicka ut klubbinformation (Klubbinfo)
Uppdatera museilistan och utveckla den till att även omfatta museer i Norden
Dokumentera MHRF:s historia
Marknadsföra MHRF-försäkringen och utbilda besiktningsmän/-kvinnor samt uppdatera
försäkringshandboken
Medverka med minst två representanter från styrelsen tillsammans med försäkringens
handläggare i samverkansmöten med Folksam
Utveckla MHRF:s hemsida
Kontinuerligt föra dialog med politiker och beslutsfattare genom enskilda möten, delta på
hearings, svara på remisser och väcka frågor

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

B
B

Övergripande mål
Samverka med myndigheterna i syfte att avvärja framtida hot samt att förenkla reglerna för
fordonsinnehav och fordonsanskaffning

B
B1

Delmål
Genomföra möten med Regering och Riksdag genom berörda utskott, partier och enskilda
politiker
Genomföra möten med myndigheter, verk och kommersiella aktörer på den fordonshistoriska
marknaden
Vid behov föra dialog med svenska EU-kommissionärer
Verka för rimliga och proportionella regler för de historiska fordonen
Verka för bibehållandet av den rullande 30-årsgränsen för fordonsskattebefrielse
Genomföra ursprungskontroller som underlag för fordonsägaren vid ansökan till
Transportstyrelsen och/eller vid registreringsbesiktning hos bilprovningen

B2
B3
B4
B5
B6

C
C

Övergripande mål
Samverka med motsvarande organisationer i Norden samt vara aktiva inom FIVA

C
C1
C2
C3

Delmål
Föra en öppen dialog med andra förbund verksamma inom den fordonshistoriska 			
marknaden, t ex, SMC, SFRO, och NTF
Delta i möten med Nordiska och Baltiska förbunden
Vara aktiva i FIVA

D
D

Övergripande mål
Verka för bevarandet av det kultur- och teknikhistoriska arvet
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D
D1
D2
D3
D4
D6
D7
D8
D9
D10

Delmål
Verka för att svenska fordonsregister sparas och görs tillgängliga
Utveckla samarbete med andra kulturella institutioner
Verka för att historiska fordon kan registreras
Verka för att Transportstyrelsen agerar proportionellt samt att kraven på underlag för 			
ursprungskontroll hålls på en rimlig och konsekvent nivå
Informera om vår verksamhet i media
Vidareutveckla Motorhistoriska dagen
Vidareutveckla MHRF:s deltagande under Almedalsveckan
Delta i MHF:s Tylösandseminarium om trafiksäkerhet
Aktivt medverka till bevarandet av kunskaper och yrkeskompetens inom det fordonshistoriska området

E
E

Övergripande mål
Verka för att de historiska fordonen ger minsta möjliga miljöpåverkan och används med största
möjliga hänsyn till trafiksäkerheten

E
E1
E2
E3

Delmål
Verka för att den fordonshistoriska rörelsen agerar och upplevs agera med miljöansvar
Bevaka EU:s arbete med gemensamma regler för miljözoner på den inre marknaden
Bevaka utvecklingen av driv och smörjmedel

F
F

Övergripande mål
Vidareutveckla förbundets affärsplan, affärssystem och kommunikationskanaler

