
 

 

Medlemsmöte i Gävle 2017.12.09 klockan 15:00 på Harrys 
 

15 stycken medlemmar var på plats 

Regionchef Mats Wendin öppnar mötet. 

Lennart Norling väljs till sekeretare. 

Till protokolljusterare väljs Erik Kernehed. 

Mats informerar från det senaste styrelsemötet att: 

Protokoll finns att läsa på hemsidan. Det har kommit förslag på hur vi i YCC skall få 
fler medlemmar till klubben, bland annat kontakta mc handlare om att när de säljer 
en Yamaha så kan köparen få 1 års medlemskap utan kostnad och den 
informationen kommer även att finnas från kansliet. MC mässan i Göteborg kommer 
att gå av stapeln 25-28/1 -18. Årsträffen 2017 i Vadstena gjorde ett - resultat 
på 3000:-. Årsträffen 2018 kommer att vara i Degerberga. Årsträffen 2019 blir i Norr 
och i Burträsk eller Byske. Till internationella träffen i Danmark som går av stapeln 
8-10/6 – 18 går det bra att anmäla sig till Mats Wendin. Det finns möjlighet att boka 
dubbelrum till träffen och det bokas hos presidenten Clas Blomberg och det senats 
10/4 – 18. 

YCC butiken är nedlagd det finns möjlighet att köpa det som finns kvar via hemsidan 
till reducerat pris. 

Vi diskuterades aktiviteter under 2018 för regionenes medlemmar och vad som 
kunde tänkas sponsras från regionkassan som är god. Vi pratade om en ev. mini 
träff för regionen. 

Vi diskuterade även om det skall spelas ett Mitt tips igen, där kommer det 
information om senare. 

Bowlingen detta år blir som tidigare bestämt i Avesta den 24/3 och anmälan görs till 
Fred Lindén på mobil. 070-5130019. 

Roger Ågren meddelade att Rump Mas träffen inte kommer att genomföras under 
2018. 

Andra träffar som diskterades var: 



● Delta träffen där Ycc tillhandahåller tält,bord o stol och även grill o kol för 
nattgrillning. 

● Hojrock 

● Sälen 

● Stenö 

● Ev en träff/körning till på Åland. 

Körningar som är planerade att genomföras är 

Hemlig Körning som Mats ansvarar för. 

-”- -”- som Lennart planerar att göra. 

Waxholm i samarbete med Vulcan och East. 

Poker run i Gävle. 

Körningar till Mohed 

Fika kvällar i Högbo 

Vi bestämnde även att startplats vid körning från Gävle skall vara från Biltemas 
parkering, från Sandviken startar vi från Cirkel K som ligger i korsningen Gävlevägen 
– Högbovägen. 

Vid tangeterna                                        Justerare 

Lennart Norling 

 


