
Klubbröder cch systrarl
Vårvintern och sommaren står för därren, års-
mötet har nyss v3rit, om vilket Du k;n Iäsa
1ängre fram i Cetta utskick.
fYlånga trevliga evenemang i klubbens regi, konrmer

att gå av stapeln under våren och sommaren,
och då hoppas vi att få se så mårrga scm möjtigt
av Er som inte haft tid aLt'komma tidigare ! 

,

Klubben tackar Futo-Tjänst som frikostigt bjöd
klubben på portot tilI uårt förra utskick, och
Bengans IYlotor sorn den här qången hjälper oss
med portot : Gynna klubbens annonsörer :

Nästa gång vi hörs blir någon gång i fiars-ApriI
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fi=ffas i,,i i i.:lubb1okalen k1.19.30.
Traffas vi i itrömsund, ocl-r ofir ingen merinformation cm träffen hinner komma Ut,så ring: 067o-lzz4o en vecka innan.
Träffas vi i Ånge hos Einar" IvlattssonrEer information senarB.

Inriger rvar Ericsson sitt nya birmus*rt/i Hoting osh vi kör samtidigi ett ralIydär i dagarna två, mer infö. senare.
Körs vårt traditionelra storsjöra11y,i år är bansträckan ilstersund till VArvesund, surströmming sch dans på 1ördaE-kuä11 i f rvesunds bygä*gård.
Spec. inbjudan kområr senare.

ijppet hus i klt-rbblckalen!l

SIält/l
PIiN(i;lIt

Du irrLe langra siika cn ny

tiirr rr,uLorcykel ukullg

tras igo cyJ.rnOvr-n

vi drt BLr nytt fodar.

ny fbr sn nråfUal

po§sar ut.Il dc iIcsEa

E,E I\j G Å j'j : ,l'1 t__t T r-iR

F.adhr-rs,lalan ?r_t. .:, lt "rf,
Tei r_-iol.r i ,, I JI 7r_i
Ltr=tr--ltrut_11 r furt- öHLil.J:
AKTIV ach ÅRaTia i_ÄT s

S t- ,_i t_ ,J. 
=, 

mF,a 1- e
Ei-vl,-E

f ar snc,skoLrar

{



3,

AnsmöresPRoroKoLL

FRTDAG DEN

JETYITLA ND5 UETE RA NB ILKLUBB

3 FEB R. I 984.

1.
0rdf. Sven jernberg öppnade mötet och hälsarJe 29 medlemmar väl-
kJnrna, några kon Senara, och totalt var vi 34 st.
TiIl mötesorclflrande valrjes 5ven JernberE, och soq rrrötessEkteterare
valcies Christe:' ilgendahl.

2,
Kallelsen tiLl årsmötet godkändes.

3.
! Som justeringsmän valdes Lennart 0ahlin och Stig Norån.

4.
Föregående Arsmötesprotokoll upplästes.

5.
Dagortlnin3en upplästes och godkändes.

6.
Uerksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

V K""."t"pporten och revision"Ul.attof"en upplästes och godkändes,
ansvarsfrihet för det gångna året beviljades styrelsen.

8.
Ual av stylelse mm. för 1984.

0 rdfö ra nde.
Uice 0rdf.

Sven Jernberg
Fol ke Boog h

Äs.
Aspås.
0ptand.
Arvesund.
Frösön.
Cstersund.
ös te rs und .

Sekreterare. Christer EIgendahl
Kassör. Crjan Bergqvist
övriga S tyrel se- ttla Is lrra ttison
ledarmöter. Stig Norän

'r Kent Lidån
Revisorer.
Suppleant.
Klubbmästase.
Ualberedning.
Förs. kommitö
Re.da k tö r

J.G. Jonsson och Arne UaII.
Hasse Appelqvist.
c.0 . Kingsta d-s ti g Norc n-lvla ts lYla ttsson-L . Da h l in.
Helge-. fsaksson och Lennart Dahlin.
Folke Hernmirgsson och Folke Boo9h.
Sven Schylberg.

Lokalredaktörer. E.Sackman-F.Hemmingsson-S.NiIsson-0.gergqvist.
o

Ärsavgiften för 1985 beslöts iå5.= *"4 en tia till 100:-
l0'

FoJ.ke Boogh berättade om de olika försäkringar medlemmarna har attvälja på, vilkel finns mer att läsa om i Karburatorn nr.2-g3.
tl.

YIIötet beslöt att styrelsen skalL fortsätta arbeta ned de tidiga!e
- planerna att våren 1985 göra en ny utställning, samt sommaren 1986

arrange.rar klubben ett stort raLly, kallat mittnordenraltyt.
12.

Förslaget av medlemmarna från Strömsund att bilda en sektion där
uppe godkändes av mötet. ller.informatiarom sektionen senare.

IJ.

- _Under övriga frågor diskuterades tidningen och de nisshärtigheter
llmellan redaktören -och styr. uarvid rjet Eeslöts a tt det nu bEr läggaslock över det tidiqare relationerna för att ta nya taE inför 19Bi]

Vidare beslöts att klubben tillskriver lttHRF att hö;a åIdersgränsen
från 5Otalare tilr 6c-talare vad gäller deras krav hos orikå instanser
på den kon,mande myndighetskonferansen.

l4'
Kommande evenemang:2 f.-ars Klubblokalenr-E Apr.Strönsundr- a fliaj
fnl"r-- 16-l?.Juni invigning av bilmuseum i itoting ocn rålty-- -
1L-I2 rug. 5torsjörallyt, Östersund till Arvesund.

15.
nv;iIlen avslutaCes meJ fika och filr'n ,

' r 
'.--§4 ,{)e**_ Lry::+^.t - F_rr1/:



q.
i55

Vf RKSAI'.HfTSBERiiITTLSt Tt Tt Jir,ILI.i\iD!: UtTE HANtsILKI-UtsB

Å rt 19.J3.

STYRELSTNS 5nr.i['iir NSjiTTN II',rG :

Ordförande
Uice 0rdf.
Sekreterare
Kassör
0uriga styrelse-
I eda rmö te r

ll

1983 års aktiuiteter
Under året har 5 kl.ubbträffar håIlits,
4 möten nrellan styrelsen och Erpo-Norr,
kväIIar på måndagarna.
Arets största evenemang var utan tvekan klubbens utstäIlnir,g
i Expo-NorrhaIIen den 6-8 lYiaj, där allt funkade perfekt och

gav klubben ausevärt bättre ekonomi, och god reklam.
I övrigt har ett rally körts i Stugun, och ett större rally
i Hammarstrand, kallat Treklubbarsrally då det förutom vår
klubb var ytterliga re två klubbar som arrangerade.
En traff höILs i Strömsund, och en i Ange. (a/A-- LO/6.)
Surströmmingsfest avhö1Is efter rallyt den 30 Juni, samt en

liten jutfest i klubblokalen på årets sista fredagsträff.

Angaren Östersund har fått 500:- i upprustningsbidrag au klubben.

0rdf" har under några lektioner på Östbergsskolan berättat och
uisat diabilder om klubbens verksanihet, datta skedrJe i mitteö
av maj nrånad, och var mycket uppskattade lektioner.

Försäkringsavtal har i år tecknats nrellan klubben och Skandia,
för samma veteranförsäkring som Folksam tidigare haf.

Klubben har under året avtalat om rabatt för klubbmedlemmar
hos3 Auto-Tjänst-lYlotorslip, Jeröprodukter, samt motorbokhandelnt 

'li

ED ITION-E.
UYSÄIUO POST TILL IYIEDLEI'IIYIA RNA 1983.
Ett fir. av Karburatorn, 4 övriga rnedelanclen, IYIHRF.s annonsblad
och evenemangskalender samt förs.broschyr från Skandia.

Under året har klubben Fått 59 nya nredlemnrar, och medlenrs-
antalet är i dag den 3/Z_rcAA t 286 st.

,'lli/"=t_ *{p,Å// "t, /'

Sven f" tnberg
Folke Boogh

Christer Elgenclahl
0rjan Be rgqvist
lYlats flattsson
S tig Norån
Rol.f Nilsson

As

Aspås

0ptand
Arvesund
Frös ön

Ös te rs und

Frösön

? styrelsemöten,
samt 40 öppet-hus-

a
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:t ev i s i crlsoer ittr: ise

UnCeitec(nade .reviscrer rrar Jranskat Jerntiands
Ue*reranoilxluoui räxenskaper ocn ärsredovisning
f -r 1983.
V i nar även tagit dei av handlinrar ocn r.,!oto<oi1
som länrnar upplysning om fureningens e(cnomi ccn
forvaltninr.
1äkenskaperna ir noggrant f-rda och ,-lu,itrerade L

1öpanCe crdn j.ng.

'Jä;ra verifi<at ex.nr 'l Li pd <r.515, ir ic<e att
cetra<ta soin ett Eodtäruart <vrttc,Cå Cet. e.1 <Iart
frar;år veri soin <vittct .jr utståll.t av.
Det,saraa E.ilier verifikat rir 41tl pe kr 5083,
vad avser surnman. l'ir 64 (r 100u0, tidniiigs<ostnaai
3ättring unskas på dessa pun<ter.
aled anleCni^'j av fJreta;en revisio.n får vj. fireslå
att resultaträxn1ng ocn oalansräknin; faststäIIes oc-h

att styrelsenB i.edamotei sevilja-s ansvarsfrinet
f ..rr den tid revisionen onf attar.

iJstersund 24/1 1984

o



Mdl.m.t FIVÄ Fd.t.l$ lnlerDlbill.d6 Vdlud tu
Tomtebogalan 25. I l3 38 Slrckholm Tel 08-30 28 0l Pg '15 66 l8-8

Stockholm I984-0I-13

TiIl MHRF-klubbarna

Hur deklare-rar jag nritt samlarfordon?
ALIa klubbar fick några dagar iI på det nya året sin upplaga av den nya

foldern. Den kcnrer alltså ut till nredlemnarna några veckor i$ran de skall
sätta sig ned octr grubbla ifuer årets sjä\deklaration.
Nva försäkringsfoldern

Nya premier och en del förärdrade villkor giiller från I nrars 1984. Scrn
vanligt :ir d tacl< vare att vi nu har så mångaförsåikringar (och naturligwis drirfair att
våra försäkr många tråkigheter) rör det sig
ingalurxla dn

I år blir foldern rd (tidigare har den varlt blå och guu octr alla klubbarna
konrEr att få lika många exanplar scrn de har nedlanrmr, plus en tfuen4gplaga
för urrler året tillkcnnnrde nedle«nar.

Distribuera foldern så fort scrn nöjIigt tltl nedlsnrarna! Der ;ir i A4-
format, Iren kan naturligtvis falsas till A5. Skall ni ha många o<erplar sonni vill ha falsade så kontakta oss.
Avstä Ilningsutredningen

r över tre tlrrnar diskuterdes avstärlnlngen, dess probrsn och avigsidor santförslag till liisningar

Ett arulat problern
var det cröjligt att
"Wångsregistrerades
qn att föIja upp bes
va-rit avsuillda i nEr iin tio år. Det gatr att nEn inte vet hur många birar det
egentligen fhns i lardet.-

Vi ksrrcr srnrt åhcr att träffa Avstärrningsutrc<Iningcn för att diskutera
vidare, octr vi kqnrer att lägga fram förslag till hr:r frågorna skall l(bas
på ett för vår toblry ti.ll.fredsstätlarKlc sätt.

\



Varftir är vi tute rEL--
IEt straf.far siry *t .L:-å c vå=tbrderfolkv;ister qn Kölen. Inte

stiirsta hunra-rna _ nr_r har de fått
att åtskilliga bilar octr nDtor-

irtget infört nya regler för bilar
äldre {dvs nu fordon scm:ir till_

äldre fon:Ion i Norge, rentåv värre,'accl-sen',. [fen från och ned nu tar
en bil! Er stor arerikanare frånydligt ner än 10-000:- att få tjver
en så mycket i Norge-
atts samEn av delar. Scrn bekant måstera påftrd fiir en bil scrn såtts samnan

Itsn rnrska mtsvarioheten till vår t hetar årsavgift ren från&sskiftet bortfaller den hglt för fo tillverkade igSl eff". tidigare.Lilscå brtfaller den tprsEä-""r*"qii iften., (scrn inte firns hos ossten). Det :ir alltså helt gratis att
gamnalt I llcrge. I Daflnark betalar man
kade fiire 1940.
t kilcrneterbeskattnirgen på dieselfordon

har redrrerad eller helt slopd
e, Sct[^reiz, Spanien och österrike

![RF an G0_talet.
stårrl i 

nansdel)artsrEntet farr att försöka få en åirdrillg till
tefefon T.trg?t 3t! höjäs vid niistä årsskifEe. De

samarträ'fade' ttills haft kcrflrer att föIjas upp rued personli.ga
Vi skall hålla er r:rrterråttade crn hur fijrhandlirrgarna gårt

AIf Laver
Sekreterare

Bjbrn-Eric Lindh
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Medlem av FIVA Fcderalron lnternatronale des Vortules Ancrennes

]'onrtebogaran 25 ll3 Jtj srocktrotrn 'l'el 0B-30 28 0l pg 4s 66 tg B

Stockholm I9B4-0I-13

PRESSTNFORMATIOI!

IIORGE ST,OPAR SKATTEN PÅ CåI.,IIÄ BIIARI

Det norska stortj-nget har från årsskiftet infört eJl rad Iättnader i beskattningen
av gamJ.a bilar och rDtorcyklar. AIla fordon sqn är tj.Ilverkade 1954 eller tidigare
slipper fordonsskatt, och de dieseldrivrn samlarfordonen sliplrr också kilcneter-
avgiften.

För att uderlätta i:rporten av äldre fordon har nran infört en schablonavgift
på 1.500:- för de äIdre fordonen. I Sverige får nm betala rer lin I0 gånger så
trycket för att jnportera t s er stor areri-kansk3o-talsbil.

Åtgåirderna har vidtagits för att skydda det bestård av garnla fordon scrn fj-nns
och för att ägama skarl ha ekonqn-iska nöjligheter att håua dern rullade. I{an
ser dess fordon sorn ett viktigt kcnprejrEnt tirr museema och sqn err viktig del
av teknikhistorien.

också i Danmark har man infört rättnade.r för de ärdre fordonen. l4an betarar
t ex bara 25* av den rprmara skatten förfordonsdn ä-r ti-rrverkde före 1940.

De allra fresta rlirder har sropat e1Ier reducerat skatterna för gamra fordon
för att de skarr kuru:a bevaras i fungerarrie skick åt eftervåirlden. Redan på

60-ta1et inföldes specialregler i t ex usA, rtankrike, scrr,Jeiz och österrike.
Sverige :ir ett av de få Iåirrlerna i vär1den scrn inte har lättnader i beskättningen

för ganla fordon, trots att man var blard de arlra första r;irderna rrrcd krubbar
fi:r sarnlare av ä1dre fordon.

I lbtorhistoriska Rij(sförhndet (sctn är det sadäfi]e organet för klubbarnal
fi-nns nu 56 klubbar scm representerar öiver 25.OOO personer. Att samla och
rerpvera bilar och nptorcykl,ar har blivit en folklnbby. Inte ninst har
intresset iikat för efterkrigsbilana, t ex Volksurager, Volvo g/444 och Saab.

MHRF har kontaktat Finansdepartsenentet för att urdersi:l<a cm inte de rprska
beståinnelserna kurde införas i sanrbard nled den aviserade höjningen av fordons-
skatten vid kcnrnarde årsskifte.

Man betecknar det scrn m&kligt att sverige ned sin tej<nikhistoriska bakgrurd
och sin blcmlarde bilirdustri ska1l vara en svart. fliick på viirldskartan nåir

det 9ä1ler att stiitta en så pass angelägen sak, nen hyser gott hopp sn att
de svenska äga-rna av ganla bilar och nDtorryklar snart skall få det lika bra
sorn bröierna på ardra sidan KöIen.

5
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VETE RÄNMARKNAD ! IN OMHUSJ
ÄAITLIGEN!
Tidningen "Sign aJhornet inbjuder till
.S/<an dinaviens sförsta inomhus-
rnarknad

17MAR§
IBORLANGE
På dalarnas nya mässcentrum.
Marknadsyta 4.500 kvm rnomå us.
Kafe teria & rest aurang.
Mdsqiligger i direkt anslutning till riksväg 70.
5 minuters gångväg från järnvägsstation.

-aF--

Marknadsva ror: Bilar - Litteratur -
Motorcyklar - Tillbehör - Reserr

delar- Leksaker - Kuriosa.
Platshyra.'3xSml50;-
Tid: Lordagen I7 mars.

; Ungackning:07.0a1A.00.
Oppet: A7.00- 17.00.
Entrei: Vuxna l0:-
Information:
0243-830 90

016-244 00

0225-531 42

FORHAND§BO I{A PLATS OMGAENDE PA SI{ANDINAVIENS STORSTA VETE-
RANBILSMART{NAD INOMHUS PA TEL 0225.531 42, 016.244 AO, 0243-830 90.


