
                                                                  

 

       Telefonmöte Styrelsen i YCC Sweden 2017-05-29 kl. 19.00. 

 

Närvarande: President Clas Blomberg, Sekreterare Anette (Nettan) Pettersson 

Regionchefer. West Ionut (Iron) Vezeteu, Örebro/Värmland Patrik Karlsson 

Norr Stefan Larsson, Mitt Lennart Norling, East Michael Ohlin, South Per 

(Buchman) Nilsson. 

 

1. Ordförande öppnar mötet och gör upprop av deltagare 

2. Val av justerare. 

Per (Buchman) Nilsson, Michael Ohlin. 

3. Godkännande av dagordningen. Godkändes 

4. Föregående protokoll 

4.1 Ycc halssmycke i silver 

Blondie och Buchman försöker få fram vem som gjorde smycket. 

Buchman har 3 st smycken som kommer att finnas till försäljning på 

årsmötet. 

4.2 HojRock 

Clas kommer att lägga ut på hemsidan kartan på campingområdet så 

fort den är klar. Väntar på svar från Västervik. Clas kommer till 

HojRock på tors., Nettan kollar med Ludde om kylskåpen. 

 

4.3 Räkenskapsår. Bordlägger ärendet så länge, då inga uppgifter är klara. 

 

4.4 Matrikeln är kvar hos kansliet 

 

4.5 Visitkort. Regioncheferna förmedlar till sina aktiva kontaktmän om 

visitkort som går att beställas via kansliet 

 

4.6 YCC- jackor. Inget svar då Sussi och Lars inte var närvarande 

 



5. Butiken har fått en dator då den gamla gått sönder. 

Ny dator inköpt till Presidenten. 

6. Buchman har beställt 500 klistermärken med 20-års firandet 

Som kommer att delas ut till regioncheferna. 

7. Regionchefen är admin för respektive FB sida och skall länka över info till 

hemsidan. 

8. Årsmöteshandlingar. 

Årsmöteshandlingar mm. Motioner, förslag. 

Förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas vara styrelsen                                           

tillhanda senast 

1 juni för förslag gällande stadgeändring. 

3 veckor före årsmötet för andra förslag. 

Motioner från årsmötet 2016 skall fastslås på årsmötet 2017 

9. Nästa möte. Kommer att vara den 26/8 kl. 08.30 i Vadstena.  

10. Övriga frågor.  

Mitt har på medlemsmöte valt ny regionchef som kommer att 

presenteras på årsmötet. 

Alla regioner skall kolla om dom kan få tag i några priser till årsmötet. 

11. Ordförande tackar för mötet och avslutar. 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Clas Blomberg.                Sekreterare Anette Pettersson 

 

.                                                          .                .                                                             . 

 

Justerare Per Nilsson                Justerare Michael Ohlin 

 

.                                                          .               .                                                              . 

 

 


