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Kallelse till MHS Årsmöte 2023
2023 års årsmöte genomförs som ett fysiskt möte på plats i klubblokalen 
i Arninge i Täby den 9 mars. Möjlighet finns också att göra sin röst hörd 
per korrespondens i förväg på samma sätt som vid årsmötet 2022.

Protokoll från årsmötet kommer att publiceras på hemsidan och i 
nästa nummer av Annonsmagasinet.

Information om samtliga delar i årsmötet finns i denna tidning och 
fungerar samtidigt som kallelse till årsmötet. Medlemmarnas röstning 
görs via nätet alternativt per post senast den 1 mars.

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga i detta nummer av 
Annonsmagasinet på de följande sidorna. Det är verksamhets- och 
revisionsberättelse för 2022, resultat- och balansräkning för 2022, 
förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 samt valberedningens 
förslag till ledamöter till styrelse och revisorer.

Om du har frågor om något i handlingarna, kan du antingen maila till 
info@mhs.se, eller ringa till kansliet på torsdagar kl 9-12.
Valberedningen leds av Jan Tägt. janne.tagt@gmail.com, 076-847 45 10.
Röstning
För att rösta eller lämna synpunkter i förväg, går du, i första hand, in på 
MHS hemsida www.mhs.se. På medlemssidorna, (nås genom att logga 
in med lösenordet c6Q5vA), finns en länk till röstningsformuläret som 
är upplagt i Google Forms. Du måste ange ditt namn och medlems- 
nummer för att kunna rösta.

Om du inte har tillgång till hemsida eller mail, kan du använda 
röstningsformuläret som finns i mitten av denna tidning. Riv ut 
röstningsformuläret och fyll i. Vik ihop, tejpa och skicka via post till 
kansliet. Glöm inte att frankera!

Röstsvar ska vara kansliet tillhanda senast den 2 mars.

Välkommen att göra din röst hörd!
MHS Styrelse
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Förslag till dagordning vid MHS årsmöte 
torsdag den 9 mars 2023.
1. Årsmötets öppnande och fastställande av dagordning
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Anmälan av övriga frågor
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av röstlängd
6. Val av protokolljusterare och rösträknare
7. Föredragning av verksamhetsberättelse och balansräkning
8. Föredragning av revisionsberättelsen
9.  Fråga om fastställande av verksamhetsberättelse, resultat- och  
      balansräkning för  2022.
10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2022.
11.  Program och budget för verksamheten 2023
12.  Styrelsens förslag till årsavgift för 2024
13.  Val av ordinarie styrelseledamöter
14.  Val av suppleanter
15.  Val av revisorer
16.  Val av valberedning
17.  Motioner
18.  Övriga, i enlighet med stadgarna, anmälda frågor. (Ska vara  
       styrelsen tillhanda minst en vecka innan, d.v.s. senast den  
       2 mars).
19.  Årsmötets avslutande
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Motorhistoriska Sällskapet i Sverige 
Verksamhetsberättelse 2022.
Organisationsnummer. 802010-3480.
MHS:s verksamhetsår har omfattat kalenderåret 2022. 
Medlemsantalet har fortsatt att sjunka, men styrelsens ansträngningar att mer aktivt 
värva medlemmar har gett resultat och minskningen har varit klart mindre än tidigare år. 
Antalet medlemmar vid utgången av 2022 var 3658 (3648 medlemmar 2021).
Verksamheten har letts av en styrelse som  under året haft följande sammansättning:

Nicholas Melin ordförande
Olle Leksell  vice ordförande
Michael Hellquist kassör
Henrik van Rijswijk sekreterare
Ingemar Lund  ord. ledamot
Hans Sjöberg  ord. ledamot
Mats Holte  ord ledamot
Rolf Hallberg  ord ledamot 
Roger Andersson suppleant
Monica Magnusson suppleant
Rolf Wiklund  suppleant

Revisor har under året varit:
Per Baumann  ordinarie
Anders Eriksson ordinarie

Valberedningen har under året bestått av:
Jan Tägt
Stig-Olof Olofsson

Styrelsemöten
Ordinarie styrelsemöten har hållits en gång i månaden. Suppleanterna har kallats till 
samtliga möten. Alla beslutande styrelsemöten har protokollförts.

Styrelsens arbete
Styrelsen har sedan starten av pandemin genomfört sina möten digitalt, dock oftast med 
några ledamöter närvarande i klubblokalen. Detta har fungerat väl. Digitala 
mötesmetoder ger också möjlighet att ha aktiva styrelseledamöter som bor utanför 
Stockholmsregionen.

Årsmöte
Årsmötet 2022 omfattade verksamheten för 2021 och hölls på grund av covidpandemin i 
korrespondensform och avslutades med ett digitalt möte den 24 mars med styrelse, 
revisorer och valberedning närvarande. Alla medlemmar hade möjlighet att rösta på förslag 
och avge sina synpunkter antingen digitalt, eller i brevform innan avslutningsmötet.  
Verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2021 publicerades i Motorhistoriskt 
Annonsmagasin nr 1, 2022.
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Klubblokal
Verksamheten har bedrivits med utgångspunkt från den under 2017 inköpta fastigheten 
med beteckningen Linjalen 18 i Täby med adress Polygonvägen 19, 187 66 TÄBY. 
Klubblokalen inhyser klubbens kansli och används normalt för styrelsens och 
kommittéernas sammanträden samt även för klubbens övriga verksamhet. Lokalen har 
hållits tillgänglig för medlemmar under helgfria måndagskvällar fram till att pandemin 
startade. Övre våningen har använts för medlemsverksamhet och hölls i början av året 
öppen varje helgfri måndag. Verksamheten på måndagarna var inställd under våren, 
men återupptogs i slutet av sommaren.
På måndagskvällarna har funktionärerna haft arbetskvällar för att kunna erbjuda service 
i form av information, mottagning av anmälningar, försäljning av klubbmaterial mm 
såväl via telefon som genom besök.
Hans Forsman har varit klubbvärd varje måndag då klubben hållit öppet.
Nedervåningen är anpassad till materialförråd, där det är lätt att lasta in och ut material 
till fordon utanför. Där förvaras MHS:s lager av rallymaterial, skyltar och restupplagor 
av Sällskapets tidskrifter m.m. MHS hyr också ett mindre förråd för marknadsmaterial 
mm.
Materialförvaltningen har huvudsakligen bestått av inköp och lagerhållning av material 
som: startkort, kuvert, förtryckta papper och klubbregalia. Skyltar för väg- och 
kontrollskyltning samt rallyskyltar och färdigställande av dessa, anskaffning av priser 
med mera.
En hjärtstartare förvaras lättillgänglig på kansliet och medtages till våra evenemang.

Kansli
Klubbens kansli har varit öppet på torsdagsförmiddagar 9-12. Michael Hellquist, Mats 
Holte och Hans Sjöberg har ansvarat för kansliet under torsdagar och servat medlemmarna  
med deras ärenden, skött in- och utgående korrespondens, telefonpassning mm.

Bibliotek
I klubblokalen finns klubbens arkiv och ett välförsett bibliotek med såväl teknisk 
litteratur som översiktliga verk och motortidskrifter. Hemlåning ur biblioteket har inte 
tillåtits, men möjlighet till kopiering har erbjudits. Michael Hellquist har under året 
fortsatt att förbättra biblioteket.

Ekonomi
Årsavgiften har under året varit 395 kr. Någon inträdesavgift har inte tagits ut under 
2022.       Ansvarig för MHS:s kassa och bokföringsfunktion har under året varit Michael 
Hellquist med stöd av Rolf Hallberg.

Medlemsregister
Register över klubbens medlemmar och deras fordonsinnehav har fortlöpande hållits 
aktuellt. Det är viktigt för bl.a. uppbörden av medlemsavgifter, utskrifter av etiketter 
m.m. för utskick av klubbens tidskrifter mm. 
Ansvarig för medlemsregistret har varit Michael Hellquist. Medlemskort för 2022 har 
skickats till samtliga medlemmar som adressbärare med utskicket av Motorhistoriskt 
Magasin nr 5 2021 samtidigt som uppbörden för 2022.
Ett nytt system för medlemsregister har driftsatts under året. Det har körts parallellt 
med det gamla under första halvan av året.

Hemsidan på Internet och sociala medier
Nicholas Melin har ansvarat för skötsel och utveckling av hemsidan. Hemsidan har 
inbyggda funktioner för klubbverksamheten, t ex en nätbutik för klubbregalia, 
medlemskapsansökan, anmälan till evenemang och matrikeländringar.
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På MHS Facebook finns reportage från klubbkvällar, information om evenemang mm 
som läggs upp och underhålls av Gunilla Forsman och Nicholas Melin.
Även Instagram har använts för att lägga ut information från klubben. Sara Hagelin och 
Gunilla Forsman har svarat för hanteringen av denna information.
Göran Wennergrund är administratör för Facebookgrupperna, MHS Garaget och MHS 
utflykter och träffar.

Informationsverksamheten
Information om MHS och hobbyn i såväl muntlig som skriftlig form har spridits till 
intresserade bl.a. genom hemsidan, och vid de av klubbens evenemang som kunnat 
genomföras. MHS informerar effektivt via Facebook och hemsida. Mats Holte, Hans 
Sjöberg och Michael Hellquist har svarat för att nya medlemmar fått välkomstbrev och 
annat medlemsmaterial.

Motorhistoriskt Magasin
Motorhistoriskt Magasin har utkommit med sex nummer under året, ett varannan 
månad. 
Huvudredaktör och ansvarig utgivare är klubbens ordförande Nicholas Melin, som också 
ansvarar för arbetet med layout. Övriga i redaktionsgruppen är: Henrik van Rijswijk,  
Ingemar Lund, Göran Wennergrund och Lars Cyrus.

Motorhistoriskt Annonsmagasin 
Annonsmagasinet har utkommit med sex nummer under året. I Annonsmagasinet kan 
medlemmar i MHS utan kostnad efterlysa eller erbjuda såväl hela fordon som delar eller 
annat med anknytning till hobbyn. Även några företag med verksamhet inom hobbyn 
har annonserat i Annonsmagasinet. 
Genom Annonsmagasinet har också information spridits om MHS och klubbens 
evenemang, liksom information från Motorhistoriska Riksförbundet. 
Ansvarig för arbetet med Motorhistoriskt Annonsmagasin har under 2022 varit Nicholas 
Melin som också är ansvarig utgivare. Annonsörer har även värvats av styrelseledamöter, 
inte minst när det gäller utbytesannonsering med andra motortidskrifter, som MHS 
därigenom kan annonsera i och annonsering från samarbetspartners i utbyte mot 
medlemsrabatter.

Motorhistoriska Priset
Priset är instiftat av MHS. Motorhistoriska priset delades inte ut år 2022. Traditionellt 
har vinnare utsetts tillsammans med AHK och MCHK. Hur MHS gör med priset i 
framtiden återstår att besluta.

Veteranfordonsförsäkring
MHS har erbjudit klubbens medlemmar försäkring genom Motorhistoriska Riks-
förbundet, MHRF, hos Folksam. Försäkringsfrågor vad gäller MHRF-försäkringen har 
under året hanterats av Nicholas Melin som också anvisat lämpliga besiktningsmän så 
nära försäkringstagarens hemort som möjligt. Under året har två försäkringskvällar hållits 
för att medlemmarna enkelt skall kunna försäkra sina fordon. Dessa genomfördes av Mats 
Holte, Nicholas Melin samt ett antal av klubbens besiktningsmän.
Totalt har MHS nu 24 besiktningsmän.

Regionala kontaktpersoner
MHS har regionala kontaktpersoner inom åtta olika områden i Sverige.

Märkesvisa kontaktpersoner
MHS har 15 kontaktpersoner för olika märken eller kategorier t.ex. polisbilar och 
mopeder.
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Evenemang
Följande evenemang har under 2022 genomförts i MHS:s regi:

MHS Snösvängen
MHS Snösväng kördes lördagen den 29 januari för 24:e gången. Start och målplatsen var 
vid klubblokalen i Täby, men ingen samling hölls innan start eller efter målgång för att 
inte riskera smittspridning. Totalt 70 ekipage deltog under dagen. Michael Hellquist och 
Hans Sjöberg ansvarade för evenemanget.

Velocipedrundan vår
Den 1 maj trampade 20 glada deltagare Rönningesjön runt under ledning av Olle Leksell.

MHS Tunga Rallyt Väst
I samarbete med Volvo Lastvagnar Fordonsklubb kördes Tunga Rallyt Väst i Göteborgs-
trakten den 7 maj. 62 ekipage deltog i rallyt.

MHS Försäkringskvällar
Försäkringskvällar vid MHS klubblokal genomfördes 10 maj och 9 augusti.

MHS Gökotta
Som traditionen bjuder startade deltagarna i Gökottan från Skeppsholmen på Kristi 
Himmelsfärds morgon. 50 ekipage deltog. Arrangör var 2019 års segrare Göran Nexell 
med medhjälpare.

Motorhistoriska Dagen
På Nationaldagen den 6 juni firades också Motorhistoriska Dagen med samling på 
Stallbacken vid Edsbergs Slott i Sollentuna. 300-400 fordon och mycket folk på plats.

MHS Lopp 30
Den 15 juni kördes Lopp 30 i Västeråstrakten. Evenemangen genomfördes i samarbete 
med Aros Motorveteraner. 31 ekipage deltog med det äldsta från 1913 och det yngsta 
från 1939. Arrangörer var Nicholas Melin och Roger Andersson.

Ljusterörundan
58 bilar, 5 motorcyklar och 10 mopeder körde rundan på Ljusterö den 2 juli. Arrangör 
var Henrik van Rijswijk. 

MHS Mopedrally
Den 20 augusti genomfördes MHS Mopedrally. C:a 35 deltagare var anmälda, men endast 
9 kom till start på grund av det dåliga vädret med regn och låg temperatur. Rundan gick 
genom Täby, Sollentuna och Danderyd. Start- och målplats var vid MHS klubblokal i 
Arninge. Mats Holte och Hans Sjöberg arrangerade.

MHS Småsvängen
Den 27 augusti genomfördes MHS Småsvängen med start och mål vid Nynäs Slott i 
närheten av Nyköping i Sörmland. 38 ekipage deltog. Arrangör var Rolf Hallberg.

MHS Tunga Rallyt Åkarsvängen
Efter ett uppehåll på två år kördes Tunga Rallyt Åkarsvängen igen den 17 september. Lite 
färre deltagare än brukligt, 115 st. Arrangör var Jan Tägt med bistånd av Rolf Wiklund 
och Nicholas Melin.

Velocipedrundan höst
Den 4 september genomfördes Velocipedrundan höstmed start och mål vid Viggbyholms 
station. 16 deltagare cyklade rundan i det fina höstvädret. Olle Leksell och Gunilla 
Forsman arrangerade.
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MHS Halloweenrally
Den 29 oktober kördes MHS Halloweenrally med start kl 21 vid Fasterna kyrka i Rimbo 
och med mål vid MHS klubblokal i Arninge. 35 ekipage, mer eller mindre dekorerade 
med likaså utklädda besättningar körde rallyt som passerade både kyrkogårdar och 
kusliga platser i den dimmiga natten. Sara Hagelin och Nicholas Melin arrangerade.

Funktionärsfest
Den 12 november hade vi årets funktionärsfest där vi samlar de funktionärer och andra 
som har jobbat för klubben under året. C:a 75 personer var inbjudna och drygt 50 kunde 
komma till arrangemanget som anordnades i klubbhuset i Arninge. Nicholas Melin 
arrangerade.

Klubbkvällar
Varje helgfri måndag under året hade klubblokalen i Arninge öppet mellan 18.00 och 21.00. 
Klubbvärden Hans Forsman såg till att det fanns fika och enklare förtäring.

Tack
Styrelsen vill slutligen rikta ett varmt tack till alla de som ställt stora delar av sin fritid till 
förfogande för MHS. Det gäller såväl medverkande i redaktionsgruppen för vår tidskrift 
som arrangörer och funktionärer vid våra evenemang. 

Stockholm i januari 2023
På styrelsens vägnar, Nicholas Melin.

Revisionsberättelse
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Vår utåtriktade verksamhet
Det föregående verksamhetsåret var mer ”normalt” än de två föregående. Effekterna av  
pandemin har inte påverkat MHS verksamhet mer än marginellt.

Några evenemang hade färre deltagare än under ”normala” år, troligen till stor del 
beroende på ökade bränslepriser.

Vi räknar med att MHS utåtriktade verksamhet kommer att vara tillbaka på normal 
nivå under det kommande verksamhetsåret.  

Vi har fått flera önskemål om arrangemang ”ute” i landet och inte bara i Mellansverige, 
vilket vi kommer att försöka möta. Det kräver dock lokalt engagemang för att hålla 
kostnaderna inom rimlig nivå, men en viss ökad kostnad för evenemang kan förväntas.

Styrelse och kansli
Styrelsens sammanträden kommer att genomföras som fysiska möten med möjlighet att 
närvara även digitalt för de ledamöter som inte har möjlighet att närvara fysiskt.

Kansliet kommer att vara bemannat helgfria torsdagar 9-12. På måndagar mellan kl 18 och 
21 kommer kansliets telefonen att vara bemannad. 

Nicholas Melin
Styrelseordförande MHS

Förslag till verksamhetsplan för 2023
Exempel på planerad verksamhet
Vi planerar verksamheten som för ett ”normalt” år utan pandemier och smittorisker.
- Utgivning av Motorhistoriskt Magasin med 6 nr
- Utgivning av Motorhistoriskt Annonsmagasin med 6 nr
- Klubbkvällar arrangeras alla helgfria måndagar
- En Motorhistorisk Marknad arrangeras under våren
- Anordna evenemang i samma omfattning som ”normala” år
- Utökad närvaro på olika träffar och evenemang för att värva medlemmar

Fastighet
För att minska energiåtgången för uppvärmning av klubblokalen, kommer en ny 
värmepump för bottenvåningen att installeras. Den gamla fungerar inte 
tillfredsställande. En översyn av värmeåterviningen från ventilationsanläggningen 
kommer också att genomföras.

MHRF-försäkringen
Vi satsar på att öka andelen medlemsägda fordon försäkrade genom klubben i MHRF-
försäkringen. Det kommer att göras genom ökade informationsinsatser i alla tillgängliga 
kanaler och genom att informera och utbilda våra fordonsinspektörer och regionala 
representanter.
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Motorhistoriska Sällskapet i Sverige
EKONOMISK REDOVISNING 2022-12-31
FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2023
PERIOD: 2022-01-01 - 2022-12-31

RESULTATRÄKNING
UTFALL BUDGET UTFALL BER  UTF BUDGET

INTÄKTER 2021 TKR 2022 TKR 2022 KR 2022 TKR 2023 TKR
MEDLEMSAVGIFTER 1 405 1 400 1 391 032 1 391 1 300
MOTORHISTORISKA MARKNADEN 0 0 0 0 50
RALLYN 2 20 28 000 28 20
KLUBBMATERIAL 7 7 8 059 8 8
BIDRAG FÖRSÄKRINGSBOLAG 83 80 83 583 84 80
MHAM 10 5 1 800 2 5
ÖVRIGA INTÄKTER 12 10 21 687 22 25

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 1 519 1 522 1 534 161 1 535 1 488

KOSTNADER
ADMINISTRATION -695 -720 -633 965 -625 -679
MHM  -448 -500 -539 017 -539 -590
MHAM  -193 -220 -207 754 -205 -225
REDAKTIONSGRUPP 0 -5 0 0 -5
EVENEMANG -24 -228 -113 811 -115 -163
MATRIKEL  0 0 0 0 0
MEDLEMSFÖRSÄKRING 0 -5 -5 451 -5 -5
BIBLIOTEK  -3 -2 -4 047 -5 -2

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -1 363 -1 680 -1 504 045 -1 494 -1 669

RÖRELSERESULTAT 156 -158 30 116 41 -181

AVSÄTTNINGAR / UPPLÖSNINGAR
ADMINISTRATIVT SYSTEM 0 55 23 117 23 24
FÖRNYELSEFOND 0 100 0 0 50
MATRIKELFOND 0 0 0 0 0
MHS-MARKNADEN 0 0 0 0 0

SUMMA AVSÄTTNINGAR 0 155 23 117 23 74

FINANSIELLA POSTER
RÄNTEINTÄKTER 2 2 2 845 3 2
RÄNTEKOSTNADER -54 -60 -25 582 -26 -30

SUMMA FINANSIELLA POSTER -52 -58 -22 737 -23 -28

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT 104 -61 30 496 41 -135
============================================================================================================================================================================================================================================================================

BALANSRÄKNING
2021-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR KR KR
KASSA, BANK och POSTGIRO 2 040 242 1 107 214
FORDRINGAR 58 141 61 579
LAGER KLUBBMATERIAL 10 000 10 000
FASTIGHET 3 503 591 3 467 095
INVENTARIER 0 0

SUMMAR TILLGÅNGAR 5 611 975 4 645 888
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BALANSRÄKNING FORTS. 2021-12-31 2022-12-31

SKULDER OCH EGET KAPITAL KR KR
LEVERANTÖRSSKULDER 76 635 144 767
REVERSSKULDER 1 525 000 712 500
ÖVRIGA SKULDER OCH MEDL.AVG. 22/23 1 430 064 1 197 591
MATRIKELFOND 219 822 219 822
FÖRNYELSEFOND 100 000 100 000
AVSÄTTNING ADMINISTRATIVT SYSTEM 165 833 142 716
AVSÄTTNING MHS-MARKNADEN 25 000 25 000
EGET KAPITAL 1 965 614 2 069 621
ÅRETS RESULTAT 104 007 30 496

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 5 611 975 4 642 513

SPECIFIKATION AV KOSTNADER FÖR ADMINISTRATION
UTFALL BUDGET UTFALL BER  UTF BUDGET

2021 TKR 2021 TKR 2022 KR 2022 TKR 2023 TKR
LAGERLOKAL -2 0 -2 500 -2 -2
MATERIAL 0 -10 -111 0 -2
STYRELSE -8 -10 -7 786 -8 -10
EKONOMI/MEDL..ADM -226 -270 -195 627 -194 -165
AVGIFTER MHRF  -114 -120 -112 594 -113 -120
KLUBBMATERIAL 0 -10 -27 388 -12 0
INFORMATION 0 -100 -15 592 -16 -50
NYA KLUBBLOKALEN -345 -200 -272 367 -280 -330

SUMMA KOSTNADER FÖR ADMINISTRATION -695 -720 -633 965 -625 -679

SPECIFIKATION AV KOSTNADER FÖR EVENEMANG
UTFALL BUDGET UTFALL BER  UTF BUDGET

2021 TKR 2021 TKR 2022 KR 2022 TKR 2023 TKR
EVENEMANGSKOMMITTÉ 0 -5 0 0 -5
MATERIAL -9 -10 -36 798 -37 -5
LOPP 30 0 -10 -4 643 -6 -8
MOTORHISTORISKA MARKNADEN 0 0 -1 079 -1 -20
NATTORIENTERING 0 -15 -885 -1 -10
SNÖSVÄNGEN -3 -5 -1 445 -1 -5
MOTORHISTORISKA DAGEN 0 0 0 0 0
TUNGA RALLYT ÖST 0 -25 -17 557 -20 -25
TUNGA RALLYT VÄST 0 -25 -28 658 -29 -30
SKÅNERUNDAN 0 -10 -1 144 -1 -8
SMÅSVÄNGEN -1 -10 -6 811 -7 -8
MOPEDRALLY 0 -5 -1 576 -2 -3
ARNINGERUNDAN 0 0 0 -1 0
GÖKOTTA 0 -5 -885 -1 -3
MASKINEXPO 0 0 0 0 0
ÅRSMODELLSRALLY 46/59 0 -12 0 0 0
ÅRSMODELLSRALLY 80/90 0 -10 0 0 0
FUNKISRALLY 0 -30 -5 241 -10 -10
REGULARITYRALLY 0 -5 0 0 0
LJUSTERÖRUNDAN 0 -5 -2 325 -3 -5
CLASSIC CAR WEEK 0 -5 -1 935 -2 -4
VELOCIPEDRUNDAN -1 -1 -1 279 -1 -1
HALLOWEENRALLY 0 -5 -1 550 -5 -3
WEB-RALLY -8 -10 0 0 0
HÖSTRALLY 0 0 0 0 0
ÖVRIGA EVENEMANG -2 -20 0 0 -10

SUMMA KOSTNADER FÖR EVENEMANG -24 -228 -113 811 -128 -163
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Styrelsens förslag till årsavgift för MHS inför  
verksamhetsåret 2024
MHS styrelse föreslår oförändrad årsavgift 395:- för år 2024 samt att styrelsen ska ges 
möjlighet att höja årsavgiften med maximalt 50:- om så skulle behövas.

Valberedningens förslag


