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Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte YCC East 
 
 

 
Datum: 2019-05-05 Tid: 10:30 Plats: Härads bygdegård, 

Strängnäs 

 
Närvarande: 

 

Michael Ohlin 
Ola Andersson 

Clas Blomberg 

Bengt Carlsson 
Tomas Holmberg 

Gunilla Johansson 
Bo Lindblom 

Per Linerzén 

1. Mötets öppnande 
Michael öppnade mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Michael valdes till mötesordförande och Bengt valdes till mötessekreterare. 

3. Föredragande och godkännande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 

4. Ekonomi 

YCC East har nu 14 244 kronor i kassan. Huvudanledning till den stora behållningen är att kostnaden för 
julbordsresan/medlemsmötet i december var lågt pga. få deltagare. 

Det finns utrymme att äska medel hos regionchefen YCC East för MC-relaterade aktiviteter. 

5. Från styrelsen 

• YCC har nu 531 medlemmar. Medlemsantalet har stadigt ökat de tre senaste åren. 

Årets MC-mässan resulterade i 24 nya medlemmar i klubben. 

• Styrelsen föreslår att årsmöten fr.o.m. 2021 kommer att senareläggas till sista helgen i augusti. 

Detta för att undvika kollision med andra evenemang, till exempel Mälaren runt. Man letar också 
efter en permanent plats för årsmötet. Ansvaret för arrangemangen skall dock även i 

fortsättningen rotera mellan regionerna. 

• På årets Hoj-Rock i Västervik, kommer YCC av kostnadsskäl att dela ”camp” med Vulcan Riders. 
Anmälan om deltagande görs till YCC. 

6. Till styrelsen 
Intet. 
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7. Kommande körningar och aktiviteter 

• Clas kommer att arrangera årets ”hemliga resa” den 14–15/9 

• Aspaträffen återuppstår 26–28/7 som ett samarrangemang med Vulcan Riders. I skrivande 
stund är det mycket få anmälda. Det behövs minst 70 personer för att träffen ska bli av. 

• På grund av för få intresseanmälningar, blir det troligen ingen gemensam bussresa till årsmötet 

i Byske. 

• Öppet hus 11/5 hos MC-montörerna i Norrköping 

• Orange Day MC 25/5 
Information om ovanstående aktiviteter finns på hemsidan. 

 
Höstens medlemsmöte planeras att samordnas med en middag/julbord. 

8. Aktiviteter som varit 

Arbetsgruppens medlemmar uppmanas att skicka in uppgifter om genomförda medlemsaktiviteter under 
perioden 2018-04-01—2019-03-31 till Michael. 

9. Övriga frågor 
Bo föreslog att vi inom arbetsgruppen skall använda web-tjänsten ”Slack” för informationsdelning. 

”Slack”, som är en gratistjänst, har stora fördelar framför till exempel SMS. Arbetsgruppen beslöt att 

testa tjänsten. 

10. Tid och plats för nästa möte 

Nästa arbetsgruppsmöte hålls i anslutning till höstens medlemsmöte 

11. Mötet avslutades 

Michael avslutade mötet. 
 

 

Vid anteckningarna 
 

 
Bengt Carlsson 

Sekreterare 

 


