
 

 

 

    Telefonmöte  2016-02-15 

    Styrelsen  YCC 

 

 

 

Närvarande:   

Clas Blomberg, Nettan Pettersson, Sussi W Jensen, Peter Bergström, Lennart Norling. 

Kenneth Johansson, Roland Lindskog, Jörgen Persson, Lars Fritzon, Mikael Ohlin. 

 

 

 

1. Mötets öppnande + upprop. 

 

2. Justerare: Peter Bergström, Sussi W Jensen. 

 

3. Godkännande av dagordningen ok. 

 

4.  

AGunilla Johansson ny kassör överlämnanden sker på nästa möte i Stockholm. 

Gunilla sitter fram till årsmötet då det är omval på kassör. 

 

B Diskussion om medlemsavgiften om vi skall ha kvar gällande datum eller byta 

Frågan tas upp vid nästa möte 2/4-16 Stockholm. 

 

C Samtliga tyckte Beachflaggorna var okej skulle bara vara lite högre finns i högre modell. 

 

D Välkomstbanderollen för internationella har kommit snyggt utförande se bra ut. 

 

5. Kjell behöver mer material till tidningen regioncheferna lägger ut en blänkare till sina 

medlemmar. 

 

6. Då många har problem med mailen så skall Clas fråga Bosse  om det finns några andra 

alternativ med bättre servar. 

 

7. Frågan om vi skall närvara med monter i Västerås samt Norrköpings mc-mässor. 

Då detta inte kommer att kosta oss mer än ca 3000 för båda mässorna. Så klubbades det förslaget 

med ja. Styrelsen tycke att det är bra att vi syns. Clas och Mikael håller i detta. 

 

8. Förslag att ta fram en låda med flaggor, banderoll och andra saker som skall finnas på 

mässorna. Som går att skickas med  posten. Diskussionen fortsätter på nästa möte. 

 

9. Internationella 

A Tröjor, Förslag om vita och svarta dam och herr litet märke på bröstet beslut tas vid nästa möte. 

Clas försöker igen att få kontakt med Ari på Webbshoppen. 

 



B Träffmärket blir 8 cm. 

 

C Schema för incheckning, kansli,försäljning av ev kläder samt popcorn. 

Regioncheferna skickar lista till Nettan med medlemmar samt dag då dom anländer. 

Nettan färdigställer schema och skickar tillbaka till regionerna. Viktigt att det går ut till samtliga 

medlemmar att alla måste hjälpa till. 

 

D Träffprogram och tider iordningställs på nästa möte. 

 

E Samtliga styrelsemedlemmar kollar om det finns någon som vill sponsra infobladet/träffprogram. 

 

F Mikael har haft kontakt med många olika aktörer för att få saker till träffpåsen. 

Kom fram till att det spelar ingen roll om det ligger samma saker i påsen. Viktigast är träffmärket & 

program, så vi tar emot allt vi kan få. 

 

G Utställare Handelsboden kommer, Jörgen har någon på gång kollar vidare på detta. 

 

H 3 st tatuerare kommer att finnas på plats. 

 

10. Nästa möte 2016- 04- 02 plats Connect Hotell City Stockholm. 

 

11. Sussi fixar en popcorn maskin så vi kan ha försäljning av popcorn. 

Roland frågade om sjukkunnig personal på Internationella kom fram till att det behövs inte då 

sjukhuset ligger alldeles bredvid tar 3 min för ambulans att komma. 

 

12. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

 

 

   

 

 

 .                                                         .     .                                                                   . 

           Ordförande: Clas Blomberg                    Sekreterare: Anette Pettersson 

 

 

 

 

 

        .                                                             .      .                                                                   . 

         Justerare: Sussi W Jensen         Justerare: Peter Bergström 

  


