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Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte YCC East 
 
 

 
Datum: 2018-12-01 Tid: 14:30 Plats: M/S Viking Rosella 

 

Närvarande: 

 

Michael Ohlin 

Ola Andersson 
Clas Blomberg 

Bengt Carlsson 

Tomas Holmberg 
Bo Lindblom 

 

1. Mötets öppnande 

Michael öppnade mötet. 

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

3. Ekonomi 
YCC East har nu 16 147 kronor i kassan. Anledningen till den relativt stora kassan är ett lågt deltagande 

på de genomförda aktiviteterna under året. Det finns utrymme att äska medel för MC-relaterade 
aktiviteter. Till nästa år kommer inte styrelsen för YCC Sweden att dela ut något generellt bidrag till 

regionerna. I stället har varje region möjligt att äska bidrag för aktiviteter. 

4. Aktiviteter som varit 
Arbetsgruppens medlemmar uppmanas att skicka in uppgifter om genomförda medlemsaktiviteter samt 

antal deltagare till Michael 

5. Aktiviteter framåt 

• Vårens resa till Åland blev mycket uppskattad och därför arrangeras en ny resa 31 maj – 2 juni. 

Information finns på hemsidan. 

• Under 2019 kommer den från 2018 uppskjutna tipsrundan att köras. 

• Hemliga resan genomförs 18-19 maj 2019 

• Michael undersöker intresset av att hyra en buss för resan till årsmötet 2019  

6. MC-mässan 
MC-mässan äger rum den 25-27 januari 2019 i Friends Arena, Solna 

YCC kommer att ha en monter på 2x13 meter. Vi kommer att vara grannar med V-Max klubben. 
Montern görs i ordning dagen innan mässan öppnas. 

Det är i dagsläget inte klart med vilken hoj som ska ställas ut i montern. 

7. Övrigt 

Arbetsgruppen har valt att hålla medlemsmöten centralt inom regionen. På tidigare medlemsmöten har 

en åsikt om att medlemsmöten hålls för långt från Stockholm framförts. 
Ett av medlemsmötena under 2019 kommer därför att hållas i Stockholm. Förhoppningen är att många 

medlemmar deltar på detta möte.  
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8. Mötet avslutades 
Michael avslutade mötet. 

 
 

Vid anteckningarna 
 

 

Bengt Carlsson 
Sekreterare 

 


