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Protokoll medlemsmöte YCC East 
 
 

 
Datum: 2019-05-05 Tid: 13:30 Plats: Härads Bygdegård, Strängnäs 

 

Närvarande: 34 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. Val av justeringsman 
Bo Lindblom valdes till justeringsman tillika rösträknare 

4. Föredragande och godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

5. Genomgång av regionens ekonomi 

YCC East har nu 14 244 kronor i kassan. Huvudanledning till den stora behållningen är att kostnaden för 
julbordsresan/medlemsmötet i december var lågt pga. få deltagare. 

Det finns utrymme att äska medel hos regionchefen YCC East för MC-relaterade aktiviteter. 

6. Information från styrelsen 

Clas Blomberg, president YCC Sweden, informerade om aktuella frågor i styrelsen 

• Nuvarande kostnad för tryckning av medlemstidningen är hög. Styrelsen undersöker alternativ. 

• Styrelsen föreslår att årsmöten fr.o.m. 2021 kommer att senareläggas till sista helgen i augusti. 

Detta för att undvika kollision med andra evenemang, till exempel Mälaren runt. Man letar också 
efter en permanent plats för årsmötet. Ansvaret för arrangemangen skall dock även i 

fortsättningen rotera mellan regionerna. 

• YCC har nu 531 medlemmar. Medlemsantalet har stadigt ökat de tre senaste åren. 

• Styrelsen har haft en träff med ledningen för Yamaha Sverige. Yamaha planerar inte att 
introducera några nya custommodeller i Sverige. Detta betyder att vi måste inrikta 

medlemsvärvningen även till ägare av andra Yamahamodeller, men även till ägare av andra 

märken. 

• På årets Hoj-Rock i Västervik, kommer YCC av kostnadsskäl att dela ”camp” med Vulcan Riders. 
Anmälan om deltagande görs till YCC. 

• Den av YCC ägda släpvagnen har nu sålts. 

• På årets årsmöte kommer president och sekreterare att väljas. 

• Arrangörerna av årsmötesträffen i Byske vill att de som avser att tälta anmäler detta. 

• Tack vare ekonomiskt stöd från Yamaha och en god hantering av budgeten, blev YCC:s kostnad 

för MC-mässan endast 3000 kronor. 

• Internationella träffen 2020 hålls i Finland 

7. Frågor till styrelsen 

Intet. 
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8. Kommande aktiviteter och körningar 

• 11/5. Lilla Sörmland runt 

• 19/5 Tipsrunda 
• 30/5. Griprallyt i Stigtomta 

• 1/6. Norrtälje Custom Bike Show 

• 26–28/7. Aspaträffen återuppstår som ett samarrangemang med Vulcan Riders. I skrivande 

stund är det mycket få anmälda. Det behövs minst 70 personer för att träffen ska bli av. 

• 14–15/9.”Hemliga resan” 

• Veckokörningar i Stockholm onsdag/torsdag alternerande på Norra och Södra sidan 

Information om ovanstående aktiviteter finns på hemsidan. 

9. Årsmötesträffen Byske 2019-08-15—17 

• Sista dag för anmälan till träffen är den 31/7. 

• På grund av för få intresseanmälningar, blir det troligen ingen gemensam bussresa till årsmötet. 

10. Valberedningen presenterar förslag på kandidat till posten som ny regionchef samt 
suppleant till denne 

• Nuvarande regionchef, Michael Ohlin, har avsagt sig omval till posten som regionchef för YCC 

East. 

• En valberedning bestående av Michael Ohlin och Gunilla Johansson har via hemsidan efterfrågat 

medlemmarnas förslag på kandidater till regionchef. 

• Två medlemmar, Ola Andersson och Per Linerzén, har ställt sig positiva till att åta sig rollen som 
regionchef. 

• Valberedningen föreslår att medlemsmötet genomför en sluten votering om val av kandidat till 

posten som regionchef och att den som inte blir vald som regionchefskandidat utses till 
suppleant. 

Mötet godkände detta.  

11. Kandidaterna till posten som regionchef presenterar sig och hur han/hon vill leda regionen 

Ola Andersson och Per Linerzén presenterade sig själva och sina planer för att utveckla verksamheten i 

regionen. 

12. Val av kandidat till posten som ny regionchef att väljas på årsmötet. 

En sluten votering genomfördes. Rösträkningen genomfördes av justeringsmannen och gav resultatet: 
Ola Andersson  15 röster 

Per Linerzén  16 röster 

 
Mötet beslutade att utse Per Linerzén som medlemmarnas kandidat till posten som regionchef för YCC-

East. 
Valet skall bekräftas av YCC:s årsmöte. 

13. Val av suppleant till regionchef 
Enligt beslut i §10 punkt 4, valde mötet sålunda Ola Andersson som suppleant till regionchefen. 

14. Övriga frågor 

Mattias Ek från Web-teamet berättade och svarade på frågor om klubbens nya hemsida. En synpunkt 
från mötet var att forumet skulle utökas med fler rubriker, bl.a. mekartips för olika MC-modeller. Detta 

kommer att införas. 
Vid uppladdning av dokumentation, t.ex. verkstadshandböcker, får vi dock inte ladda upp 

upphovsrättsskyddat material. 
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Tid och plats för nästa möte
Hostens medlemsmöte planeras att samordnas med en middagfiulbord. Mer information kommer

senare,

Mötet avslutades
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

n/L
\

Bengt Carlsson
Mötessekreterare

Bo Lindblom
Justeringsman
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