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evenemangs-
kalendern -09
mHrF firar 40 år och 
en viktig del av firan-
det består självfallet av 
klubbarnas egna evene-
mang och träffar. Inför 
nästa år blir det därför 
viktigare än någonsin 
att dessa kommer med i 
evenemangskalendern! 
det är klubbarna själva 
som matar in uppgif-
terna via inloggning på 
www.mhrf.se. 

MHRF:s kansli
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Motorhistoriska Riksförbundet 
består nu av 163 klubbar!

Bild: Göran Schüsseleder

Uppslutningen var stor till 
Motorhistoriska Riksför-
bundets 39:e årsstämma 
som hölls lördagen den 11 
oktober på Täby Park hotell 
norr om Stockholm.
Årets förbundsstämma smygstar-
tade i år redan kvällen innan då 
mHrF bjöd in till ett buffémingel 
på hotellet. många delegater re-
ser trots allt långväga och väljer 
att övernatta varför vi tyckte att 
det kunde vara trevligt att träffas 
under lättsammare former. alla 
delegater var naturligtvis väl-
komna vilket resulterade i att ett 
30-tal från när och fjärran tugga-
de både tacos och motorhistoria!

dagen efter var vi desto fler; 
�79 personer, varav �60 var 
delegater, deltog på årets för-
bundsstämma – ett deltagar-
rekord i sammanhanget! efter 
att de nya medlemsklubbarna 
röstades in representerades 96 
av �63 möjliga.
 de nyinvalda var följande:
-Blekinge Classic Car Club
-Classic Chevrolet Wing Club
-Classic mc moped Club
-suzuki Cavalcade Club sweden
-svenska ryssmc-föreningen
-svenska Trabant- & IFa-klubben
-varbergs moped- & scooterklubb
-Östgöta saab-klubb
varmt välkomna till mHrF!

Öst mötte väst på hotell Täby Parks parkering.
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 I dag representerar våra anslutna klubbar 
totalt 94 853 medlemmar som tillsammans 
håller efter sveriges största rullande museum. 
Utan att kräva inträde.

Peter Edqvist, tidigare vice förbundsordför-
ande, blev enhälligt vald till ny förbundsordför-
ande efter Horst Brüning som behöver ägna sig 
allt mer åt det internationella arbetet som presi-
dent för FIva. nyinvalda styrelseledamöter är 
lennart West (motorcykelhistoriska klubben), 
göran Flank (svenska T-Ford klubben) och an-
ders malmqvist (rolls-royce enthusiasts Club).
 nya namn återfinns även i valberedningen: 
martin Jörgensen (svenska Oldsmobile klub-
ben) och Åke andersson (automobilhistoriska 
klubben). Bland revisorerna återfinns annica 
raap (The m.g. Car Club of sweden).

MHRF:s styrelse (från vänster):
Vice förbundsordförande Anita Kar-
lén, förbundsordförande Peter Ed-
qvist, Lennart West, förbundsekonom 
Marianne Waplan, Anders Malmqvist, 
förbundssekreterare Carl-Gunnar 
Lillieroth, Göran Flank och Georg 
Magnusson.
 Ej med vid bildtillfället: Rune Björck.

Medlemsavgiften till mHrF höjdes efter 
debatt till 20:- per klubbmedlem och år (från 
nuvarande �5:-). Höjningen träder i kraft � 
juli 2009 och motiveras av ökade kostnader 
för mHrF:s myndighets- och informations-
arbete.

MHRF firar 40 år 2009 varför delegaterna 
passade på att diskutera olika sätt att fira 
jubileet, både enskilt bland klubbarna och 
gemensamt med mHrF. en sak är säker; missa 
inte motorhistoriska dagen som kommer att 
infalla på nationaldagen, den 6 juni!

Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Bild: Göran Schüsseleder
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Inte bara motorhistoria på väg utan 
närmare bestämt ett Historiskt 
fordon enligt FIVA:s definition. T-
Forden från 1925 tillhör Magnus 
Wiberg. Bilden är tagen i juni 2005 
någonstans mellan Haparanda och 
Ystad i samband med Motorhisto-
riska Riksförbundet T-Fordresan 
och Motorhistoria på väg.

Motorhistoriska Riksförbundet är en 
av det internationella motorhistoriska 
förbundet FIVA (Fédération Internatio-
nale des Véhicules Anciens) drygt 75 
medlemmar som i sin tur representerar 
över 50 länder.
FIva höll sitt första årsmöte under den nya 
presidentens, Horst Brüning, ledning den 2� 
- 25 oktober. själva årsmötesförhandlingar-
na de 25 oktober föregicks av styrelsemöten 
och möten med FIva:s olika kommissioner. 
mHrF representerades av ordförande Peter 
edqvist, styrelseledamoten georg magnus-
son och generalsekreteraren Jan Tägt.
 vid mötet med evenemangskommis-
sionen redogjordes för de FIva-rallyn som 
genomförts under år 2008 och vad som har 
planerats för kommande år. av speciellt 
svenskt intresse är att FIva World motor-
cycle rally kommer att genomföras i norge 
nästa år och ett FIva World rally kommer 
att köras i sverige år 20��. För att kunna 
delta i dessa rallyn erfordras FIva-pass som 
kan införskaffas från mHrF.
 ledningen för kommissionen för nytto-
fordon, inklusive militär- och terrängfordon, 
efterlyste mera information från de olika 
nationella företrädarna för denna del av 
hobbyn.
 den historiska kommissionen presen-
terade en lista över olika evenemang som 
medlemsländerna genomfört för att göra 
reklam för hobbyn.

FIVA:s medlemmar överens om definition av 
historiskt fordon  

 lagstiftningskommissionen som har till 
uppgift att försöka undvika att nya regler 
avseende fordon, trafiksäkerhet miljö etc. får 
en negativ inverkan på samlarfordonshob-
byn presenterade följande nya definition av 
historiskt fordon:
ett historiskt fordon är ett mekaniskt drivet 
vägfordon:
+ som är åtminstone 30 år gammalt;
+ som är bevarat och underhållet i historiskt 
korrekt skick;
+ som inte används som ett medel för daglig 
transport;
+ och som därför är en del av vårt tekniska 
och kulturella arvegods.
definition som under årsmötesförhandling-
arna godkändes med endast två röster emot, 
träder i kraft 20�0 0� 0�.
 vid mötet med motorcykelkommissionen 
gjorde norrmannen kjetil Fuhr en mycket 
medryckande presentation av ovannämnda 
FIva World motorcycle rally i norge år 
2009. det förefaller att vara ett evenemang 
som man inte borde missa i onödan.
 Tekniska kommissionen har reviderat 
FIva-passet och en ny utgåva av ”FIva 
Technical Code” är på gång.
 själva årsmötesförhandlingarna innebar 
i princip rapporter från de enskilda kommis-
sionerna. Förenade arabemiraten, mexiko 
och ryssland invaldes som nya medlemmar 
i FIva.

Georg Magnusson, styrelseledamot MHRF
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MHRF:s 40 år som förbund och hur 
MHRF, klubbarna och medlemmarna 
kan ha glädje av detta diskuterades vid 
årets stämma, bland mycket annat. 
den sedan några år etablerade motorhis-
toriska dagen är en av många aktiviteter 
som 2009 att omfattas av firandet. 2009 
års motorhistoriska dagen genomförs den 
6:e juni. 
 6:e juni är den dag då klubbarna och 
dess medlemmar på olika sätt visar upp hob-
byn för att skapa goodwill och ge tillfälle för 
press, politiker och allmänhet att ta del av 
det kulturarv vi förvaltar och hobbyns sociala 

MHRF firar 40 år 2009!
roll. mHrF kommer inför den 6 juni 2009 
att ta fram material att användas på det sätt 
respektive klubb finner lämpligt.
 medlemsklubbarna kommer att ordna 
evenemang, stora eller små, som får ut våra 
fordon på vägarna. att manifestera hobbyns 
storlek samtidigt som vi har roligt är en röd 
tråd denna dag.  mHrF hoppas att så många 
som möjligt syns ute i trafiken med sina gam-
melfordon. evenemang denna dag kommer 
att framhävas i evenemangskalendern .
 kansliet tar gärna emot idéer och syn-
punkter kring motorhistoriska dagen på 
kansli@mhrf.se .

Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Var ute i tid när du söker din MHRF-försäkring
Snart är det vår igen och då börjar högsäsongen på MHRF-försäkringen. Var ute i 
god tid före premiärturen eller hemtransporten av ditt nya samlarfordon, då har 
du ett utmärkd skydd om något skulle hända!
        MHRF-försäkringen

Efter drygt ett års studier vid IHR, 
Institutionen för reklam och pr på 
Stockholms universitet har Carl Zeid-
litz återvänt i tjänst på Motorhistoriska 
Riksförbundets kansli. 
Carl Zeidlitz har byggt på sina tidigare studier 
i medie- och kommunikationsvetenskap med 
den anrika IHr-utbildningen, en ledarskaps-
utbildning inom marknadskommunikation, 
Pr och ekonomi. vi önskar honom varmt 
välkommen tillbaka och vi hoppas få stor 
glädje av hans nyförvärvade kunskaper, 
bland annat inom mHrF:s arbete med myn-
dighetskontakter och marknadsföringen av 
mHrF-försäkringen.

Göran Schüsseleder, Carl Zeidlitz ständigt 
återkommande vikarie, lämnar oss dock. För 
denna gång vill säga. det är förresten göran 
som ligger bakom den nya formgivningen av 
vår informationssida i Classic motor där vi 
bland annat passar på att presentera vilka 
klubbar vi består av.

Ordinarie kanslisekreterare åter på plats 
 göran schüsseleder kommer från och 
med november att återgå till sitt frilansande 
som journalist på heltid. Jag är övertygad om 
att våra vägar kommer att korsas fler gånger 
så att vi även i framtiden kan få se hans bok-
stäver och bilder i våra publikationer. Tills 
dess vill vi på kansliet önska honom lycka 
till inför sina nya uppdrag! 
 Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Bild: Göran Schüsseleder

Zeidlitz (th) har återtagit kanslisekrete-
rarratten från sin vikarie Schüsseleder.


