
 

 

 

PROTOKOLL MEDELMSMÖTE 2016-04-09! 

32 st medlemmar närvarande 

1. Alla hälsades välkomna av Roland Lindsköld. 

1. Roland fick fortsatt förtroende av medlemmarna att sitta kvar som RC de kommande 
2 åren. Som suppleant till Regionchefen sitter Ionut ”Iron” Vezeteu kvar på 1 år till. 

1. Årets aktiviteter och träffar diskuterades som vanligt har vi Hankville, Hojrock, 
Lynge och självklart internationella träffen i Juni då vi även har årsmöte i Västervik. 
Andra förslag som Smögenträffen (Danne kommer ta fram mer information om 
detta), Skagenträffen och Dacke. Clas Blomberg informerade om att den region som 
anordnar en ”sommarträff” kan få ett bidrag på 10 000 kr utav YCC Riks. 

1. Torsdagkörningar kommer dras i gång igen och Roland Lindsköld kommer lägga ut 
på hemsidan med mer info när första körningen dras igång. Roland kommer vara 
körledare inledningsvis. 

1. När det gäller de andra veckoaktiviteterna, måndagar – Näs fabriker, Tisdagar – 
Fika på Långenäs som drar igång 3 maj, Onsdagar – Fröken Andersson i Stora 
Höga. Alla dessa kommer att läggas på aktiviteter på hemsidan. Här är det 
uppskattat om ni anmäler er om ni tänker delta så ser andra medlemmar det också 
och fler kanske vill åka. 

1. Roland överlämnar ordet till YCC Swedens president Clas Blomberg. Han 
informerade om att styrelsen förra helgen 2/4 hade styrelsemöte i Stockholm. På 
mötet diskuterasdes i huvudsak Internationella träffen. Stugorna som finns kvar att 
boka kommer släppas till övriga campinggäster efter 15 April. Antal anmälda till 
internationella träffen i dags läget är 320 personer, var av 157 personer från Sverige. 
Nettan Pettersson vill ha in namn och ankomstdag dvs om man kommer på torsdag 
eller fredag ni som anmält sig till internationella träffen, för att kunna sätta ihop ett 
schema. De områden det gäller är Entré, incheckning/Kansli och butiken. Ett 
arbetspass på ca 2 timmar per medlem får vi räkna med. De som inte meddelar 
Nettan kommer att placeras in där det finns luckor i schemat av respektive RC på 
plats. Och detta gäller bara YCC Sverige medlemmar då vi är värdlandet. 

1. YCC tidningen kommer inte att komma ut i vår pga av för lite material. Har man 
bilder och/eller t ex MC-turer som man vill dela med sig kan detta maila till 
galleri.west@yccsweden.se 



1. Clas Blomberg tog även upp att YCC Sverige är dåliga på att profilera sig. Styrelsen 
håller på att ta fram en ny kollektion som kommer finnas med på Internationella 
träffen. Man letar även efter nya samarbetspartners för tryck och som förslag från 
Danne kom Handelsboden de är intresserade och har flera butiker i landet. Mässkit 
håller också på att tas fram både till Stockholm och Göteborg. Susanne Jensen och 
Blondie arbetar med detta. 

1. Alla YCC medlemmar har clubrabatt på Preem med 40 öre/l första 3 mån efter det 
30 öre/l. Man måste skaffa ett Preem mastercard (inga avgifter) Man kan sätta in 
pengar på kortet om man vill. (Räntan är 1,25 % upp till 15 000 kr) Har man ett 
vanligt Preem kort måste man ansöka om Preem Mastercard för att få rabatten. Om 
det krävs en kampanjekod kommer kollas upp snarast. Fler medlemsrabatter håller 
YCC styrelsen att söka efter. 

1. Ett stort grattis till våra 15-års medlemmar som är Stig Haglund, Leif Larsson och 
Tomas Falk. 15-års märket står YCC för och kommer skickas hem till dem. 

1. Hemsidan gäller fortfarande som det officiella forumet. Många vill använda 
Facebook men där kommer inte all information hamna. Roland meddelande att han 
kommer bara använda Facebook gruppen för att meddela att ny information finns på 
hemsidan. Behöver man hjälp med inloggning på hemsidan kontakta kansliet gäller 
även om man behöver uppdatera kontaktuppgifter. 

1. YCC West och nästan alla övriga regioner i landet har tappat medlemmar de sista 
åren. En stor anledning är att det kommer inte något nytt inomYamaha Custom 
hojar. Och detta bidrar till att många skaffar andra hojar istället och går med i andra 
föreningar. Inom kort kommer en ny matrikel skickas ut från kansliet och då vet vi 
hur många medlemmar som är med 2016. 

1. RC meddelade att idag finns det 9 788 kr i YCC West kassan. 

1. Mötet avslutades. 

Vid tangenterna sitter Camilla Lindsköld. 

 

 


