
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
För tiden 1 januari - 31 december 2012 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda möten. Styrelsen har även varit 
drivande och medverkande vid flertal arrangemang under året. 
 
MHRF 
 
Hallands Fordonsveteraner representerades vid Mhrf´s årsmöte den 13 oktober 2012  i Täby 
av medlem Lars-Inge Karlsson. 
 
MEDLEMMAR 
 
Antalet medlemmar kan vi vid årets slut räkna till 402 och nådde därmed det resultat styrelsen 
satt som mål. 
Nytt för i år är att det medföljer i december-numret av Fördelardosan en inbetalningsavi för 
kommande års medlemsavgift.   
 
MEDLEMSAKTIVITETER UNDER ÅRET 
 
Klubblokalen har torsdagar jämn vecka varit en mötesplats för medlemmarna som haft 
ärtsoppa med tilltugg och diverse föreläsningar/filmvisningar där under året. 
 
Under säsongen har Arne Brorsson på onsdagar haft utflykter för medlemmarna och man har 
mött upp vi Slottet i Halmstad. 
  
”Vårmönstring” 1 maj arrangerades av Per Svengren som också var den som tog täten i 
rundan. Starten var förlagd till Plantagen, Flygstaden i Halmstad. Det var en stor uppslutning 
med ca 50 bilar. 
Det arrangerades även ett 1 maj-rally i södra regionen av Kjell Jönsson.  
 
Träffen i Tjolöholm 22 maj var ett trevligt inslag och som vanligt var Roy Andersson den som 
höll i ratten och lotsade oss rätt. 
 
Den 3 juni anordnades en traktorträff med hela 69 deltagande ekipage. Träffpunkt var 
Vallberga Lantmäns anläggning i Hov.  
 
Årets Västkustrally, den 6 juli, engagerade 135 deltagare och var som alltid ett mycket 
omtyckt rally. Vädrets makter stod oss bi även i år och solen värmde gott. 
 



Som vanligt hade vi en riktigt trevlig grillkväll i Mellbystrand hemma hos Ingegerd/Ingemar 
och Rune med många HFV-are närvarande. 
 
Grillkväll i Ålstorp avverkades 22 augusti hos Margit och Jan-Ove i deras Vardagsmuseum 
med grillning och annat smått & gott. 
 
Tillsammans med Laholms Köpmän anordnades i juli Hjulafton på stortorget i Laholm. 
 
Moppegänget har varit mycket aktiva och har under tiden 17 april till 10 oktober haft 11 
träffar. Sammanlagt har inte mindre än 219 gubbar och en dam deltagit, vilket ger 20 personer 
per träff. 
 
 
Utöver nämnda aktiviteter har många andra träffar genomförts och besökts;  
Lergökarallyt, Bilträff i Löddeköping, Visingsö, Bilkyrkogården i Kyrkömosse, 
Helgasjörallyt, Lörstrands nostalgimack i Järvsö,  mm. mm. 
 
Vi har medlemmar som, utöver det som nämnts ovan, besökt träffar utomlands, ex. Danmark 
– Tyskland – England och USA för att nämna några. Om dessa kan man läsa i Fördelardosan. 
 
 
 
SLUTORD 
 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det engagemang som visats och på så vis bidragit till 
klubbens framgångsrika och tillfredsställande år 2012. 
 
 
 
Styrelsen 
 
    
Michael Bengtsson   Per Svengren 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
Kenneth Andersson   Ingemar Birgersson 
Kassör     Ledamot 
 
 
Hasse Johansson   Lars Johansson 
Ledamot    Ledamot 
 
 
Lars Rendahl    Mats Thelander    
Ledamot    Ledamot 
   
 


