
 
 

 

                                                                                                   

  

 

 

Att skjuta upp föreningens årsmöte p.g.a. Corona-viruset 
Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar att förening som ska hålla årsmöte under våren 2020 ställer in det 

tillsvidare p.g.a. den ökade spridningen av Corona-viruset internationellt och i Sverige. 

Styrelsen i Kinds Motor Veteraner har den 15 mars tagit beslutet att ställa in  

Årsmötet & Jubileumsfesten den 28 mars på Påarps Gård, Håcksvik (67 anmälda) 

Anledningen är spridningen av Corona-viruset.  

Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare, och många av våra medlemmar och 

förtroendevalda utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om. Styrelsen anser att det 

därför är viktigt att undvika större möten eller sammankomster som inte är absolut nödvändiga. Nytt datum 

för årsmötet kommer att meddelas via mail, Facebook, brev för dem som inte har mail  

när den rådande situationen har normaliserats. 
De som hade anmält sig har vi superkoll på och vad ni har betalat in för deltagaravgift. 

Vårt förslag är att du har kvar din betalning hos oss och inväntar nytt datum på jubileumsfest.  

För fira det skall vi! Frågan är när och den frågan kan vi inte besvara idag. 

Vill du ha återbetalning på direkten så kontaktar du vår kassör Bosse 070-542 68 25 alt. mail bl.svets@utophia.se 

uppge namn och kontonummer, vi kan ej Swisha från föreningskontot. 

Skulle du inte kunna kommande datum så kommer vi naturligtvis även då betala tillbaka din avgift. 

Aktiviteter som vi kommer att genomföra utifrån dagsläget är följande: 

 13/4 Annan Dag Påsk, Café Tostatorpet, Mjöbäck kl. 11:00-14:00   
Café Tostatorpet Veteranutställning – motorer, mopeder, bilar, mc, traktorer kom med vad du vill visa upp. 

Gofika finns att köpa i caféet.  

 14/4 Reseträff – Medborgarhuset Östra Frölunda kl. 18:00 ang. Englandsresa den 26-30 aug 
Representanter från NN resor och Traktor Power som är våra resevärdar berättar om viktiga saker att veta 

inför resan. Du som inte anmält dig men som är nyfiken på att eventuellt åka med är också välkommen att 

delta. Vi har 30 platser bokade varav 7 lediga så det finns möjlighet att boka sig en plats. I skrivande stund så 

har våra arrangörer/samarbetspartner ej gett upp hoppet trots Corona.  

OBS! p.g.a. coronavirus kommer vi ej servera någon fika. Vi vill ändå veta om du 

kommer så arrangörerna inte kommer till tomma lokaler.  

Anmälan senast 10/4 till Carina 070-60 39 809 alt. kmvcina@gmail.com  

 3/5 Försäkringsdag, ABF Kinnagatan 6, Svenljunga - vid teaterbiografen mittemot ICA 

Kl. 10:00-14:00 Drop in! Vi hjälper dig att fylla i försäkringspappren och gör en besiktning samt fotar 

ditt fordon inför ansökan om en MHRF försäkring. 
 
 

Var rädda om er – så ses vi snart igen på det vi tycker är kul…  

Styrelsen -Kinds Motor Veteraner 
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