
                     

 

   YCC SWEDEN ÅRSMÖTE 2016-06-18 

         PLATS: VÄSTERVIK LYSINGSBADET 

 

 
§1. Mötets öppnande. 

 

President Clas Blomberg hälsar alla välkomna. Mötet inleds med en tyst minut för medlemmar                           

som avlidit under året. 

 

§2. Val av mötesordförande samt protokollförare för mötet. 

 

Mattias Olsson från SMC valdes till ordförande 

Anette (Nettan) Pettersson valdes till protokollförare. 

 

§3. Val av justerare samt rösträknare, att jämte ordförande justera mötes protokollet. 

Leif Larsson West. Bosse( Baloo) Andersson Örebro/Värmland 

 

§4. Fastställandet av röstlängd. Närvarande medlemmar 146 st. 

 

§5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. Godkändes. 

 

§6. Godkännande av dagordning. Godkändes. 

 

§7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhets och kassaberättelse 

Årsmötet godkände styrelsens verksamhets och kassaberättelse. Detta finns att tillgå på YCC:s 

hemsida under organisation och årsmöteshandlingar. 

Bilagor 7.1(verksamhet) 7.2 (resultat) 7.3 (balans) 

 

§8.Godkännande av revisorernas berättelse. Finns att tillgå på YCC:s hemsida under organisation 

och Årsmöteshandlingar. Årsmötet godkände revisionsberättelsen. 

Bilaga 8.1 (revisionsberättelsen) 

 

§9. Redovisning av regionernas verksamhet. Redovisas på hemsidan. Godkändes av mötet. 

Bilaga 9.1t.o.m 9.8 (verksamhetsberättelser) 

 

§10. Beslut om styrelsen ansvarsfrihet. 

Styrelsens ansvarsfrihet för förra året godkändes. 

 

§11. Behandling av ärenden som stadgeenligt framförs av medlemmar samt förslag från styrelsen. 

Motioner som framfördes av Presidenten. Justeringar av stadgar. 

 

Motion 1. Gällande stadgeändring §4:1 Ordinarie årsmöte äger årligen rum tidigast 1/6 – och senast 

31/8 vid en tidpunkt som beslutas av styrelsen. Godkändes av årsmötet   

 

 



Motion 2. Gällande stadgeändring §4:4 Förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara 

styrelsen tillhanda senast: 

1 Maj för förslag gällande stadgeändringar 

3 veckor före årsmötet för andra förslag. Godkändes av årsmötet 

 

Motion 3. Gällande medlemsavgift §11. 

Medlemsavgift för det kommande kalenderåret fastställs av årsmötet. Person som inkommit med 

ansökan om nytt medlemskap efter 1 September erhåller fullt medlemskap hela följande 

kalenderåret. Godkändes av årsmötet 

 

Motion 4. §15 Gällande Utträde, uteslutning. 

Medlem som önskar utträde ur klubben skall göra skriftlig anmälan härom till klubben. 

Erlagd medlemsavgift återbetalas inte. Ett medlemskap upphör vid kalenderåret slut, om det inte 

förnyas. Godkändes av årsmötet 

Medlem som underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben, brutit mot 

dessa stadgar, eller på annat sätt skadat klubben, kan uteslutas ur klubben av styrelsen. 

Särskilt protokoll skall upprättas och förvaras tillsammans med styrelseprotokollet. Av 

integritetsskäl anslås inte sådant styrelseprotokoll på hemsidan. 

 

Motion 5. Gällande §17 Stadgetolkning mm. 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller on fall förekommer som inte är förutsedda i 

stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av 

styrelsen. 

Sen följer en text som kommer att tas bort. 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att ifråga om tillämpning av dessa 

stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. 

Godkändes av årsmötet. 

 

§12. Fastställande av verksamhetsinriktning Bilaga 12.1. Godkändes 

 

§13. Fastställande av medlemsavgift. Ingen ändring. Godkändes. 

 

§14. Fastställande av budget. Godkändes 

Bilaga 14.1(Budget) 

 

§15.Val av ordförande/president: sitter kvar - nyval 2017. 

 

§16. Val av övriga ledamöter. 

Vicepresident på 2 år. Sussi W Jensen. 

Kassör på 2 år Gunilla Johansson 

Val av ledamöter för regioner på 2 år 

Norr: Stefan Larsson 

West: Roland Lindsköld 

Halland: Lars Fritzon 

Småland: Kennerth Johansson 

Val av ledamöter på 1 år 

East: Michael Ohlin 

Mitt: Lennart Norling 

South: Jörgen Persson. 

Örebro/Värmland: Sussi W Jensen 

Att ledamöter blir omvalda på olika år är för att inte få omval på hela styrelsen samtidigt. 

 



Val av Suppleanter/ersättare på 1 år. 

East: Stefan ström 

West: Iron Vezeteu 

South: Andreas Hedblom 

Mitt: Mats Wendin 

Norr: Marina Gustavsson 

Halland: Allan Ekström 

Småland: Arnold Nyström 

Örebro/Värmland: Tina Bergström. 

 

§17. val av revisor på 2år. Sten Yngve Södergren 

Val av Revisorsuppleant på 1 år. Bijan Eghlima. 

 

§18. Val av valberedning Klas Panthell – sammankallande, Tommy (Blondie) Nilsson och Hans 

Lindsten. 

 

§19.Övriga ärenden. 

Per Nilsson ville ha en utmaning mellan regionerna gällande körning för Prostatacancer 

som går av stapeln 1/6-2017. 

 

Lennart Norling avtackade och hyllade Rolf ( Vilden) Andersson som avgår som kontaktman. 

Rolf har även varit Regionchef och lagt många år i klubben. 

 

Klas Panthell  tycker att styrelsen inte skött sitt jobb, det har varit för dåligt med information till 

medlemmarna under det gånga året. 

 

Frågan kom upp angående släpet som är till försäljning varför detta beslut tages. 

Clas B förklarade att det är ingen region som vill ta ansvar för släpet. 

Majoriteten vill ha kvar släpet och region Örebro/ Värmland  åtog sig att ta släpet. 

Detta skall beslutas på nästa styrelsemöte. 

 

Det kom även upp varför 50 kr blivit 30 kr 

Svar på detta är att pengarna inte går åt i varje region. Men om någon region vill göra något  som 

medför större kostnad för region kan man äska om mer pengar. 

 

Det kom även upp att det måste till bättre reklam träffar. 

 

§ 20 Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

 

Ordförande      Sekreterare 

Mattias Olsson     Anette  Pettersson 

 

 

.                                                        .                         .                                                                   . 

 

Justerare      Justerare 

Leif Larsson      Bosse Andersson 

 

 

.                                                        .                         .                                                                     . 

  


