
 

Protokoll för medlemsmöte 2017-04-19 
● Ekonomi 
På kontot: 3723:-  kontant: 256:- 

● YCC släpet 
Kärran är inventerad. Behöver kompleteras med bord + stolar/bänkar (lätta sådana då kärran inte får bli för tung) 
Kaffebryggare, termos, grillverktyg, förlängningssladd, stålborste, skärbräda, kniv, plastskålar 

Avgift för hyra av kärra 500:- deposition 1000:- alltså återbetalas 500:- vid godkänd besiktning av kärran. 

Frivilligt för medlemmar att betala 100:- var till kärran för att den ska bli bra utrustad.  Detta Swishas till Patrik på 
070-2832797 märk betalningen med namn & Ycc släp. 

● Poker-run 20/5 
Start kl. 9.00 –  kl.10.30 vid GNP (Ossmundsgatan) 

Information om samlingstid kommer på mejl. 

Prisutdelning kl. 16.30 vid ATM 

7-8 priser är fixade av Hasse L. 

Arbetsgrupp under Poker-run: grillning + stämpling med start ca. 8.00- 12.00 Sussie, Mia, Marianne, Ingmarie 
och Hasse L. 

Markering av sträckan Mogetorp- Gyttorp görs av Patrik och Hasse L. 

  

● Årsmötet 25-27/8 i Vadstena 
Enskild anmälan görs på hemsidan men meddela gärna Tina för samåkning och om man vill övernatta i 
militärtältet eller eget boende. Stugor går åt snabbt och är troligtvis redan slut. 

● Regionchef 
Sussie slutar som regionchef och Patrik tar istället över rollen vid årsmötet i augusti.  Han fick enhälligt stöd från 
alla medlemmar på medlemsmötet och ser fram emot många härliga MC-turer, gemenskap och sammanhållning. 

Ny kontaktman blir Hasse L och Tina kommer finnas kvar 

● Onsdagskörningar 
Förslag på körningar får gärna skickas till Tina som i sin tur lägger upp körningar utifrån förslagen för 2 månader i 
taget.  Körschemat skickas sen ut till alla medlemmar på mejl. 

SAMLING  STATOIL VÄSTHAGA OM INGET ANNAT ANGES. 

ONSDAGAR KL.18.00 

ÖVRIGT 



● Årsmötet 2018 den 17-19/8 i Degerfors/Degernäs 
Arbetsgrupp för nästa års årsmöte består av Patrik,Marika,Sussie,kenth och Hasse L, men självklart så hjälps 
alla åt. 

Man får redan nu gärna börja ragga priser till detta. 

● Det är några medlemmar som inte får någon info på mejlen. Sussie kollar upp detta för de som 
var på mötet. Om ni inte var på mötet och inte får infomejl så hör av er till Sussie. 

Har man problem med att logga in på hemsidan får man kontakta Webbmaster@ycc.se 

● Utlämning av mejladresser kom även upp denna gång och det är endast 
kontaktmän,regionchef,kansli och styrelsen som har tillgång till mejladresser p.g.a att det kan 
missbrukas. 

● Patrik har pratat med Bil&Hoj och kommit överens om att vi får lägga ut informationsfoldrar hos 
dom. Det finns foldrar hos Patrik för den som vill dela ut på annat håll. 

● Patrik har gjort en Facebook grupp som heter YCC värmland/Örebro där endast regionens 
medlemmar får vara med. Där kan man lägga ut körningar, dela bilder osv. 

● Hemliga resan 27-28/5 

Senast anmälningsdag 30/4 till Sussie.  Avgift 250:-/per och betalas in på regionskontot 8169-5 923 471 
357-7 

Bädd,middag och frukost ingår. 

● Hans Lindsten representerar Örebro/Värmland på Internationella i Holland 7/6 ifall fler är 
intresserade så kontakta honom på 070-2221720 

Vi ses på vägarna! 

Protokollförare Marika Jonsson 

 
 

 

 

 


