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Minnesanteckningar medlemsmöte 2 -2016 
YCC East 

Datum: 2016-10-09 Tid: 15:00 Plats: Härads Bygdegård, Strängnäs 

Närvarande: 13 medlemmar i YCC East 

1. Mötets öppnande 
Michael Ohlin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

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

3. Ekonomi 
YCC East har totalt 10203:75 i kassan. Under året har det varit mycket få utgifter.  

• Lokal för medlemsmöte 
• Avrostning med 3 deltagare 
• Hemliga resan sponsrades med 50:- per deltagare. Totalt 250:-!!  

4. Rapport från arbetsgruppen 
Arbetsgruppen föreslår att vi försöker att ordna aktiviteter tillsammans med andra klubbar, t.x Star-
Riders. Aktiviteter publiceras på respektive hemsida. Deltagarna på mötet gillade idén 
Tomas Holmberg är YCC East:s kontaktperson med Star-Riders. 

5. Genomförda aktiviteter under 2016 
Utöver ett antal veckokörningar har följande aktiviteter genomförts under året där YCC East antingen 
har arrangerat eller haft gemensamma körningar: 

• Avrostning i Västerås 
• 1 maj-kortegen i Norrköping 
• Griprallyt 
• Custom Bike Show i Norrtälje 
• Årsmötet/Internationella träffen 
• Sörmlandsrundan 
• Hoj Rock i Västervik 
• Östgötarundan 
• Mälaren runt 
• Vaxholmsrundan 
• Hemliga resan 

Synpunkter framfördes att det vid kortegekörning är mycket viktigt att hålla ihop gruppen för att 
undvika att farten blir alltför hög i slutet på kortegen. 

6. MC-mässan 
MC-Mässan 2017 går av stapeln på Stockholmsmässan 26-29 januari. 
Michael uppmanande de medlemmar som har möjlighet att hjälpa till före och under mässan att anmäla 
sig.  
Vi kommer att samarbeta med VMAX-klubben då våra montrar ligger invid varandra. 
Det finns planer på at ställa ut medlemshojar i montern. Virago och Bolt diskuteras. 
Det kommer att ordnas en YCC-middag på lördagskvällen. Mer detaljer kommer på hemsidan. 
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7. Årsmötet 2017 
YCC East är arrangörer av årsmötet 2017. Mötet och träffen hålls i Vadstena. Själva mötet hålls den den 
25/8. Medlemmar som vill hjälpa till efterfrågas.  

8. Vinterns aktiviteter 
Utöver MC-mässan planerar Anna och Stefan Ström samt Gunilla och Tomas Johansson att ordna en 
aktivitet under vintern. 

9. Övriga frågor 
• Internationella träffen 2017 äger rum i Holland 9-11 juni. Mer information finns på hemsidan 
• Dagens tekniska lösning för hemsidan är mycket föråldrad och medför mycket arbete för 

Webmaster. Alternativ undersöks. 
• Vi ser tyvärr en minskning av antalet medlemmar. Fler medlemmar, framförallt medlemmar som 

deltar i klubbens aktiviteter behövs. 

10. Nästa möte 
Nästa medlemsmöte hålls i mars. Kallelse kommer. 

11. Mötet avslutades 
Ordföranden avslutade mötet. 

Vid anteckningarna 

Bengt Carlsson 
Sekreterare 


