
                                                     Styrelsemöte Ycc  2015-10-03
                         Plats: Connect Hotell City

                                       Alströmergatan 41 11247 Stockholm 

Närvarande:

Clas Blomberg, President. Nettan Pettersson, Sekreterare. Sirkku Rajanto de Benavides, Kassör.

 Sussi W Jensen,Värmland/Örebro Peter Bergström. Norr, 

Lennart Norling, Mitt. Kenneth Johansson Småland, Roland Lindsköld West.

Jörgen Persson South Lars Fritzon, Halland Mikael Ohlin East

Övriga Bo Lindblom Webb

Ej närvarande: Tommy ”Blondie” Nilsson. Övriga suppleanter ej kallade.

§ 1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§ 2.   Val av 2 justerare

         Bo Lindblom Peter Bergström

§ 3.   Dagordningen godkändes

§ 4.   Föregående protokoll.

         Stiffe Butiken: Se beslut C3

         Provkollektion: Vi  får 50% vid ett tillfälle Clas pratar med Arri vilka kläder som säljs mest. 

         Region Halland: Lars Fritzon Regionchef / Ledamot

§ 5.   Beslut mellan möten-för protokollet

         A) Enligt bilaga 1- Regionpengen: Betald och klart

         B) Enligt bilaga 2- Postgirokonton 2 st som vi har i Nordea: Är uppsagda.

         C)Enligt bilaga 3- Stiffe Butiken: fortsätter i mindre skala. Taggar, pins, tygmärken och årsmärke

         Kommer i fortsättning att ha ett underkonto som är kopplat till Swedbank. 

§ 6.   Val av kassör. Sittande kassör Sirkku Rajanto de Benavides ber att få bli ersatt så fort som möjligt.

          Frågan går ut till regionchefer att kolla med medlemmar, Clas fortsätter att försöka få tag på 

          Gunilla .                            

§ 7.   Suppleanter till Hövdingar/Ledamot

         East: Marie Munktell

         West: Iron Ionut Vezeteu.

         South: Andreas Hedblom

         Värmland/Örebro: Tina Bergström

         Halland: Återkommer efter medlemsmöte.

Norr: Stefan Larsson.

 Mitt: Mats Wendin.

Småland: Jobbar på detta återkommer.



§ 8 Val av ledamöter 2016-val på 1 år/2 år.

Udda år väljs regionerna. Mitt, East,Värmland/Örebro & South på 2 år.

Jämna år väljs regionerna. Norr, West, Halland & Småland på 2 år

Detta gör att Mitt, East,Värmland/Örebro, & South väljs på ett år första gången.

§ 9 Verksamhetsinriktning

Verka för att vara en mc-förening som tillvaratar medlemmarnas gemensamma intresse för Yamaha 
motorcyklar. Genomföra en MC-mässa i Göteborg Januari 2016. Genomföra en internationell träff och

samtidigt ha ett årsmöte. Försöka att öka medlemsantalet samt få in yngre medlemmar.

§ 10 Arbetsutskott blir: Clas Blomberg, Sussi W Jensen, Mikael Ohlin & Nettan Pettersson.

§ 11 Tånga Hed: Enligt redovisning till styrelsen gick årsmötet 2015 med förlust på 16 510 kr.

§ 12  Nya regler för utbetalning av regionpengen.

31/3 blir ny datum för utbetalning ersättningen blir 30 kr enskild medlem 60 kr familj

         sedan kan regioner äska pengar för medlemsaktiviteter.

§ 13 Ändra sista inbetalningen för medlemsavgift 

 Ny datum 31/12 som sista inbetalning.

§ 14  E-faktura istället för pappersfaktura.

Medlemsavgiften kommer att skickas ut som E-faktura. Samt att det kommer ligga faktura underlag

på hemsidan som går att skriva ut.

§ 15 Nytt upplägg av YCC riks alla bankkonton.

Vi använder oss av Swedbank förutom Årsmöteskontot som är BG i Nordea.

 East gamla regionskonto. Mc-mässorna bör läggas under Årsmöteskontot. Mässans yta skall vara 24 
kvadrat detta gäller oavsett var mässan är. Alla regioner meddelar vem som ansvarar för Regions 
kassan.   

§ 16 Mobila betallösningar för Riks & Regioner. 

Swich går att aktivera knutet till rikskontot. Vid försäljning på mässorna.

Varje region kan själva aktivera ett Swich till sina konton.

§ 17 Reseersättning för president vid närvarande på medlemsmöten.

Finns redan ett sådant beslut för hela styrelsen.

§ 18  Byte av namn för Värmland/Örebro. återkommer med detta efter deras medlemsmöte

§ 19 Budget och kostnadsmall för mässorna. 

Kommer ta fram ett förslag som gäller för både Göteborg & Stockholm.

§ 20 Webb Ycc. Bosse lämnade lite info och undrade om hemsidan nu fungerar på mobil & padda

Om det inte fungerar ta kontakt med Bosse.

§ 21 Fotogalleri.  E-post adress till varje region där man skickar foton som skall läggas upp på hemsidan

         Fotoansvarig ser till att det inte läggs ut oanständiga foton.



§ 22 Smc Ycc. Vi är en riksklubb och kan därför inte ligga under alla SMC distrikt med respektive region.

Undantag Västra Götaland och West.

§ 23. Kansli. Regionerna vill ha information direkt från kansliet när det kommer nya medlemmar.

För att kunna ta kontakt så tidigt som möjligt.

§ 24. Fastslå bidrag till region. Vi skall fortsätt att betala ut 5000 kr till den region som anordnar ett 
årsmöte. Bidraget skall gå till regionen och ej täckas upp för eventuella förluster vid ett årsmöte.
Detta skall riks alltid stå för. Gäller inte 2016 då alla är inblandade.

§ 25. 15 års-märke. Medlem som uppfyller kravet för märket får det gratis samt ett tackbrev hemskickat.

Bör gälla från den 31/10 2015.

§ 26.  Ycc-släpet skall avvecklas och säljas samt kollar över vad som skall tas tillvara på

 Mikael kollar med Stefan om han kan åta sig att sköta detta. Kommer att göras en kostnadskalkyl

för inköp av pop-upp tält nya beachflaggor ev grillar till varje region.

§ 27. Uppgradering av beachflaggor mm. Se föregående punkt

§ 28. Val av träffplats för internationella Rallyt 2016

         Internationella kommer att vara på Västervik Resort.

§ 29. Inköp av välkomstbanderoll för internationella 2016

         Återkommer med det när vi ser hur budgeten löper.

§ 30. Sammanslagning Årsmöte & Internationella

         Årsmöte blir Lör 18/6 kl 11.00

§ 31. Utse en kommitté som sköter planering av aktiviteter och musik mm under internationell

         Kommitté utser arbetsgrupper för detta. I kommittén sitter Sussi W Jensen, Mikael Ohlin.

 Bosse Lindblom & Nettan Pettersson

§ 32.  Kollektion till försäljning speciellt för internationella.

Förslag på 5 artiklar som vi kan sälja endast under träffen

§ 33. Träfftröjor & träffmärken. Beslutades att det enbart blir en tröja ett märke för internationella.

Inget märke eller tröja för årsmötet då det ingår i den internationella.

§ 34. Huvudsponsor för internationella.

Clas håller kontakt med Yamaha Scandinavia försöker få dom till huvudsponsor. Mot att dom får en 
större annons i vårtidningen. Alternativ är Trycket.se och sponsring av material.

§ 35. Lånehojar till Colombia & Venezuela.

I dags läge finns det en hoj Regioncheferna fortsätter att kolla med medlemmar.

Clas skall även höra med Yamaha om lånehojar.

§ 36. Tema för internationella. Flower & Power



§ 37. Övriga frågor.

1 Förslag att man kör en rikskörning för rosa bandet och blå bandet

2  Frågan kom upp om man inte kan ha bättre kontakt regionmässigt angående träffar så det inte 

 krockar med varandra.

§ 38. Nästa möte. Nästa möte blir ett telefonmöte i 17/11 kl 19.00 

 Mikael och Clas åker till Västervik för att reka och prata med personal.

§ 39 Ordförande tackar och avslutar mötet.

.                                                            .          .                                                              .

Ordförande Sekreterare

.                                                          .           .                                                                .

Justerare Justerare





 


