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Minnesanteckningar medlemsmöte 2–2017 
YCC East 

 

 

 
Datum: 2017-10-29 Tid: 14:00 Plats: Härads Bygdegård, Strängnäs 

 
Närvarande: 18 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. Godkännande av dagordningen 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

4. Ekonomi 
YCC East har nu 10 788 kronor i kassan. Några utestående fordringar kommer att öka saldot. Bidrag till 

hemliga resan har lämnats med 50 kronor per deltagare. Det finns fortfarande lotter kvar och Michael 
uppmanar medlemmarna att försöka att sälja dessa.  

5. Rapport från arbetsgruppen 

Jerry Johansson är ny kontaktman i Södermanland samt medlem i arbetsgruppen 
 

Ronny Bejefalk slutar som områdesansvarig för Västmanland, men tar i stället rollen som kontaktman. 
 

Ola Andersson är ny kontaktman för Västmanland. 
 

Vi behöver på ett bättre sätt aktivera nya medlemmar. Ett sätt är att bjuda in dem till träffar och 

körningar. Detta är en uppgift för kontaktmännen i regionen. 
 

En synpunkt om att regionen omfattar ett för stort geografiskt område framförde på mötet. Michael 
kommenterade att det är de områdesansvariga som ska överbrygga detta problem. 

6. Information från styrelsen 

Artiklar till medlemstidningen efterfrågas. 
 

Gunilla Johansson tar över kansliet och butiken för YCC Riks. 
 

Inbetalningskort för medlemsavgiften 2018 kommer att skickas ut. 

7. Frågor till styrelsen 
Om presidenten har förhinder och inte kan representera YCC Sweden vid t.ex. internationella träffar, är 

det nödvändigt att en ersättare utses. 

8. Sammanställning av säsongen som varit 

Årets MC-mässa hölls i Stockholm. Under mässan fick YCC ett 10-tal nya medlemmar. 
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Utöver ett 10-tal helgaktiviteter har Bo Lindblom arrangerat närmare 25 veckokörningar i 
Stockholmsområdet. Mötet riktade ett stort tack till Bo för hans engagemang. 

 
 

Planeringsgruppen för årsmötesträffen i Vadstena har fått positiv respons från deltagarna på träffen. 

9. Kommande aktiviteter vinter/vår 

Michael meddelade att han eventuellt kommer att arrangera en bussresa över dagen till MC-mässan i 

Göteborg. 
 

Ett förslag om att förlägga ett medlemsmöte ombord på Hoj-X framfördes. Detta får övervägas till 
kommande år. 

  

Tomas Holmberg planerar en träff på Åland under 25–27 maj. Mer information kommer på hemsidan. 

10. Övriga frågor 

För att öka antalet medlemmar, är det viktigt att informera om att det inte är ett krav att köra Yamaha 
för att bli medlem, dock finns detta krav för förtroendevalda. 

 
Ett förslag om att aktivt jaga rabatter hos företag framfördes. Regler för sponsring behöver också tas 

fram. 

 
När YCC-medlemmar anmäler sitt deltagande till Hoj-X är de viktigt att ange ”YCC” som klubb. Då får 

YCC 100 kronor från arrangören. 
 

Ola Andersson planerar för aktiviteter i Västmanland under vintern. 

11. Nästa möte 
Datum för nästa medlemsmöte är inte fastställt ännu. Mer information kommer. 

12. Mötet avslutades 
Ordföranden avslutade mötet. 

 

 
Vid protokollet  

 
 

 
Bengt Carlsson 

Mötessekreterare 


