Hej FMK:are
Senaste info om närmaste framtiden
Halkkörningen 2021
Blev tyvärr inställd p. g. a. pandemin, vi hoppas på att kunna återkomma 2022.
Årsmöte 2021
På grund av coronapandemin har styrelsen besutat att senarelägga årsmötet 2021 tills
restriktionerna har lättat. Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast i mars, men i det här
läget ser vi ingen möjlighet att genomföra det på ett smittsäkert sätt. Hoppas att ni
medlemmar i föreningen accepterar vårt beslut. Vi i den gamla styrelsen jobbar vidare tills
nytt årsmöte kan hållas.
Det har funnits förslag att köra årsmötet digitalt men styrelsen har ansett att i det här läget så
är det bättre att senarelägga mötet.
Välkommen att vara medlem i FMK även i fortsättningen.
Jubileumsmässa, ExpoNorr 70 år 2020 (blev inställd) nytt försök.
Genomförs preliminärt 28-30 maj 2021 på ursprungsplatsen ”Tennishallen”, vill och kan du
hjälpa till i vår monter hör av dig till styrelsen.
Hemsida, Facebook och e-postadress
På vår hemsida ser du den senaste informationen från FMK Jämtland – Härjedalen
www.fmkjh.se Facebook fmkjh, info@fmkjh.se
Värva nya medlemmar
Vi behöver bli fler. Värva grannar, arbetskamrater, vänner etc. medlemsavgiften är 200 kr för
2021, 100 kr för dig som är 25 år eller yngre. De kan snabbt tjänas tillbaka och mer därtill, om
du utnyttjar våra förmånliga rabatter hos de leverantörer som lämnar rabatter. Se vår hemsida.
Styrelsen börjar bli gammal
Vi efterlyser yngre personer som är intresserade av att ingå i styrelsen, annars riskerar
föreningen att läggas ned.
E-postadresser
Styrelsen vill gärna ha din e-postadress, för att snabbt nå ut till dig med löpande information.
E-posta namn, ditt medlemsnummer och din e-postadress till info@fmkjh.se eller via vår
hemsida.
OBS!! Ni som har Tele2 och Comhem-adresser måste snarast byta Mailadresser annars
kommer ni att missa fortsatta utskick och information.
Verkstadslokal
Bilägarnas verkstadslokal på OKQ8 Gröngatan/Stuguvägen är möjlig att använda under
mackens öppettider om den inte används för underhåll av egna hyrbilar. Boka och betala
direkt på macken, 063-12 10 00. 30 kr/timma, tvåpelarlyft.
Bli medlem i Bilägarna
Bli medlem i Bilägarnas inköpsförening, 150 kr i insats, som du får tillbaka när du vill gå ur.
Billigaste bensinen i Östersund? Utdelning 2020, 20 öre/liter bensin, diesel och HVO, 2,5%
på övriga varor.
Gynna våra rabattfirmor, dina förmåner
Exempelvis Däckia, där många passar på att byta från vinterhjul till sommarhjul.
I dagsläget så har vi inte upphandlat priset med Däckia. Men att det blir däckbyte som vanligt
är klart. Info om detta kommer senare.
Tre släpvagnar/medlemsförmån

Vill du låna någon av våra tre släpvagnar kan du ringa på Frösön, Vagle 140, Annika Engvall
073-181 90 27, i Brunflo, Sune Holgersson 063-20914, 070-359 68 18 och temporärt på
Frösön, 070-554 90 24. Du eller din försäkring står för eventuella skador på vagnarna. Mått,
vikter och körkortskrav framgår av vår hemsida, kolla länken till Trafikverkets hemsida för att
vara säker. Kostnaden är 150 kr/24-timmarsperiod. Bokningen är bindande.
Vill/kan du ta över och vara värd för en vagn? Lite ersättning utgår, du disponerar vagnen fritt
när ingen medlem vill låna den.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

