
                                                    

Styrelsemöte & Hövdingamöte 2015-03-14

Plats: Connect Hotel City, Alströmergatan 41, 112 47 Stockholm.

Närvarande:

Regionchefer: Clas Blomberg – East, Andreas Hedblom – South, Lennart Norling – Mitt, 
Sussie Wahlqvist – Värmland/Örebro, Dag Lorentsson – West, Halland – vakant.

Styrelsen: Klas Panthell, Clas Blomberg, Per ”Buchman” Nilsson, Ulf Marknäs – även Webb,
Reino Persson.

Suppleant: Tommie ”Rondellen” Nylund – Norr.

Valberedningen: Christer Holst (sammankallande), Tommie Nylund, Ulf Rasmusson.

Övriga: Tommy ”Blondie” Nilsson, Peter Bergström – Norr, Bo Lindblom – Webb.

Ej närvarande: Lars Fritzon - Sekreterare, Ingela Tanneskog - Norr, Jimmy Johansson - 
Småland, Christer Sööder - kassör.
Övriga suppleanter ej kallade.

1. Ordföranden öppnade mötet.

A) Val av sekreterare.

     Clas Blomberg valdes till sekreterare.

B) Val av justerare.

     Till justerare valdes Bo Lindblom och Peter Bergström.

2. Styrelsefrågor:

A) Val av ny kassör – Riks.

Sittande kassör Christer Sööder har avgått med omedelbar verkan. I dagsläget 
finns ingen ersättare, valberedningen lägger till nominering av kassör till 
årsmötet.
Beslut: Reino Persson sköter de löpande in- och utbetalningar. Kostnadsförslag 
ska tas in på redovisningsbyrå. 



B) YCC – bankkonton.

East lämnade över sitt BG konto i Nordea 5524-7779 till Styrelsen som i 
fortsättningen ska vara Riks årsmöteskonto. Dag Lorentsson tog hand om 
inloggningsdosa, inloggningskort och övriga kontouppgifter till årsmötet i Tånga
Hed 2015.

C) Budget 2015.

Vi bör planera vår budget tidigare istället för att som nu så sker det när en stor 
del av säsongen gått.
Christer Sööder har bokfört fram till hela januari 2015.

D) Antal styrelse/hövdingamöten per år?

Beslut: Vi ska fortsätta med 2 fysiska möten per år.

E) Antal utgivningar per år av YCC tidningen.

Beslut: Vi ska ge ut vårtidningen 2015 i pappersformat och höst/jul-tidningen 
ska ges ut i PDF format.
 

F) YCC butiken – rea ut för att få bättre ekonomiskt resultat?

Beslut: Återstående lager som Stiffe sköter ska fraktas till årsmötet i Tånga Hed
där allt ska säljas ut. Blondie ordnar så att allt fraktas till årsmötet.
 

G) YCC butiken på webben.

Beslut: Clas ska kontakta Ari Achren på Tryckt.se för att diskutera sortiment och
provkollektion.

H) Regionchef Småland.

Beslut: Jimmy Johansson beslutades bli ordinarie regionchef med omedelbar 
verkan.
                                                                               

3.  Återkoppling till föregående dagordning och beslutsfattande:

A) Uppföljning av den nya plattformen till matriken.

Ulf Marknäs och Bo Lindblom informerade att arbetet inte har påbörjats än med
den nya plattformen men att hemsidan måste uppgraderas från Joomla 2.5 till 
3.0.

B) YCC East Sommarträff och Vårträffen som anordnas av både region Mitt & Norr,
klassning som riksträff och årligt bidrag på 10.000 kr från Riks önskas beslut 
på.



Beslut: Både East Sommarträff och Vårträffen liksom Västervik ska klassas som 
riksträffar och alla 3 träffarna ska erhålla ett bidrag på 10 000 kr varje år som 
de anordnas.
 

C) Post box YCC.

Beslut: Vi ska inte skaffa en postbox till YCC.

D) Dela ut nya foldern.

Clas delade ut den nya folderns som redigerats. Totalt 2500 st foldrar beställdes
som delades ut till alla regioner.        

4. Presentation Valberedningen. 

Christer Holst – sammankallande, redogjorde valberedningens arbete och önskade 
att nomineringarna ska komma ut på hemsidan. Valberedningen delade upp 
områdena för att söka kandidater enligt följande:
Christer Holst: South, Småland
Tommie Nylund: Norr, Mitt, East
Ulf Rasmusson: West, Halland
Följande poster ska nomineras: 
President, Sekreterare, Kassör, Revisor, Revisor Suppleant.

5. MC-mässan i Stockholm. Budget och sammanfattning.

Clas redovisade budgeten för mc-mässan i Stockholm och den kostade 11721 kr. 
Yamaha Scandinavia betalade kostnaden för monterplatsen.

6. Lagring av mässdisk, podium mm.

Beslut: Mässdisken har tjänat ut och ska kasseras eller ges bort, det blir för stor 
kostnad att betala för lagerhållning till nästa gång den kan användas. Yamaha 
podium som vi fått av V-max klubben ska förvaras hos Clas Blomberg.

7. Länkar till bra rabatter t ex batterier genom Global.se och övriga.

Beslut: De företag som ger medlemmar i YCC bra rabatter och förmåner får synas 
på startsidan med länkning till deras egen hemsida, detta utan någon kostnad för 
dem.

8. YCC jacka från Flying Eagle – fortsätta eller byta modell?

Enligt information från Clas Blomberg som varit i kontakt med butiken finns cirka 
15 st jackor kvar i olika storlekar.
Beslut: Vi ska inte fortsätta med YCC jackan som sålts av Flying Eagle.



9. Medlemskort 2015 och vårtidningen.

Beslut: Vårtidningen ska ges ut som vanligt i pappersformat och alla får sina 
medlemskort tillsammans med tidningen. I höst ges tidningen ut i PDF-format och 
information om inbetalning av medlemsavgiften kan ligga på hemsidan. Där anges 
bankgiro, kostnad och senaste inbetalningsdatum, vill någon ha en faktura utskrift 
ska det kunna ske från hemsidan

10. Nya e-post adresserna (benämningar) måste bestämmas för regioncheferna.

 Beslut: e-post adresserna för regionerna ska benämnas 
regchef._____@yccsweden.se   (exempel:  regchef.east@yccsweden.se)
Varje region meddelar sin e-post på respektive regionsida.

11. Val av regioncheferna enligt den nya motionen – omval eller ej i regionerna?

 Beslut: Omval behöver ej ske i regioner som har en sittande regionchef. Flera 
regioner har avgående regionchefer där beslut ändå ska tas på ett medlemsmöte 
om ny ersättare.

12. Vilka regionchefer ska väljas på 1 år respektive 2 år vid årsmötet i Tånga Hed?

Beslut: Regioncheferna väljs på 1 år enligt den inlämnade motionen.

                                                                                                                     

13. Framtid region Halland.

Beslut: Kalla till nytt medlemsmöte där Ulf Rasmusson och Blondie närvarar.

14.  Internationella i England 2015.

Klasse meddelade att det är lågt deltagande från Sverige till Internationella i 
England. Inga klara färjeförbindelser finns i dagsläget från Sverige.

15. Årsmöte i Tånga Hed 2015.

Dag presenterade layouten på informationen som ska läggas ut på hemsidan. 
Träfftröjorna ska finnas i v-ringad långärmad till damer och rundhals långärmad till 
herrar. Dag efterlyser aktiviteter till årsmötet.

16. Västervik 2015.

Jimmy informerade genom Clas att 300 platser är bokade på campen, el är bokat 
och 6 st set med bord.

17.  Internationella i Sverige 2016.

 Plats undersöks fortfarande.
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18. Årsmöte 2016.

Ett förslag med offert från Vadstena Camping presenterades av Clas Blomberg.
Beslut: Vi ska ta in fler förslag på platser som är mer norr i East region. 

19. Nästa möte – tid & plats.

Ej bestämt.

20. Övriga frågor.

A) Vad gör vi med medlemmar som infekterar i regionerna.

Inga trakasserier får förekomma mellan medlemmar. Om samtal inte kan lösa 
situationen kan varning utdelas. Medlemmar kan uteslutas om de bedöms 
förstöra för klubben. 

B) Omständligt att lägga in foton.

Foton måste läggas in av fotoansvarig för att det inte ska bli oordning i 
galleriet.

C) Svårt att läsa hemsidan på mobilen.

Inget att göra i dagsläget eftersom hemsidan måste uppgraderas.

21.  Mötet avslutas.

___________________________________               ____________________________________

Vid protokollet: Clas Blomberg                                  Ordförande: Klas Panthell 

___________________________________                ___________________________________

Justerare: Bo Lindblom                                             Justerare: Peter Bergström


