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KALLELSE  

till Motorhistoriska Riksförbundets 

förbundsstämma 2022 

 

Lördagen den 22 oktober 2022, Scandic Star, Sollentuna 
Vi inleder från kl 9.00 med registrering och fika. Kl 10.00 börjar vi med några aktuella 
ämnen och presentationer. Mellan kl 12.00-13.00 bjuder MHRF på lunch och därefter 
följer stämmoförhandlingar. Som avrundning serveras fika, preliminärt mellan kl 15.00-
16.00. Program samt dagordning presenteras i kompletterande stämmoutskick i 
september. 

 
Varje medlemsklubb äger rätt att representeras av högst två delegater som ska vara 
föranmälda.  
En medlemsklubb kan företräda högst en annan genom fullmakt. 

 

Middag fredagen den 21 oktober 
Många av klubbarnas representanter reser långväga till förbundsstämman och anländer 
därför redan dagen innan. Sedan finns det självfallet en del som bor i närheten. Då det 
inte alltid hinns med att hälsa på alla under förbundsstämmans pauser fortsätter vi med 
traditionen att träffas under lättsammare former kvällen före. Därför hoppas vi att så 
många som möjligt vill titta förbi på en middag på Scandic Star på fredagskvällen kl 
19.30. Observera att det pga pandemin inte längre erbjuds buffé, varför det är ett exakt 
klockslag för middagen som gäller.  
  
Anmälan  

Sker med fördel via formulär på vår hemsida: https://mhrf.se/om-mhrf/aktiviteter/ 

Det går även att e-posta till kansli@mhrf.se eller ringa 08-302801.  

 

Ange klubb, för- och efternamn på delegater, antal deltagare på fredagens middag samt 

eventuella allergier eller andra kostbehov.  

 

Obs! Senast den 2 oktober behöver vi er anmälan. 
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Logi och vägbeskrivning, Scandic Star  
 
Aniaravägen 8, Sollentuna  
1100 kr/enkelrum och 1300 kr/dubbelrum. Rum bokas och betalas av delegaterna själva. 
Boka via telefon 08-517 264 00 eller e-post meeting.starsollentuna@scandichotels.com. 
Ange bokningskod BMOT211022. Bokningskoden gäller till och med den 23 september. 

 

Kollektivtrafik 

Från Stockholm C, ta pendeltåg mot Uppsala. Från Arlanda Centralstation, ta pendeltåg 
mot Stockholm. Gå av på Sollentuna station. Scandic Star ligger intill stationen, på 
andra sidan spåret. 

Med bil från E4 

Vid korsning 172/Trafikplats Tureberg, tag av på väg 275/Turebergsleden och kör mot 
Sollentuna centrum. Hotellet ligger på Aniaraplatsen 8, alldeles intill pendeltågspåret och 
Sollentuna station. 
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