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Årsmötet hölls på Degeberga Stugby 2014-08-15  kl. 10:00 

 

§1. Mötets öppnande 

President Klas Pantell öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet inleddes med en tyst minut för medlemmar som avlidit under året. 

§2. Val av mötesordförande samt protokollförare för mötet. 

Christer Svensson valdes till ordförande och Kent ”Iceman” Jönsson till protokollförare.  

§3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll. 

Tommy Nylund och Göran Olofsson valdes till protokolljusterare och rösträknare. 

§4. Fastställande av röstlängd 

145 st var incheckade till årsmötet och 7 st anslöt enbart till årsmötet. 

§5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Årsmötet godkände utlysandet av kallelsen.   

§6. Godkännande av dagordning.   

Årsmötet godkände dagordningen, men påpekade att dagordningen borde kommit ut tidigare. 

§7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhets- och kassaberättelse. 

Årsmötet godkände styrelsens verksamhets- och kassaberättelse detta finns att tillgå på YCC:s hemsida under organisation och 

årsmöteshandlingar. Dock påpekades att styrelsens verksamhetsberättelse till medlemmar ej utskickats. Fördröjning under året har 

uppstått. Verksamhetsberättelsen föredrogs muntligt av presidenten på mötet och nästa år skall den skickas ut 

§8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse. 

Tomas Welander föredrog revisorernas berättelse. Årsmötet godkände detta. Finns utlagt på YCC:s Hemsida under Organisation och 

Årsmöteshandlingar. 

§ 9. Redovisning av regionernas verksamhet. 

Finns utlagt på YCC:s Hemsida under Organisation och Årsmöteshandlingar.  

§10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 

Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. 

§11. Behandling av ärenden som stadgeenligt framförts av klubbens medlemmar samt förslag från styrelsen. 

Bilaga 1 från föregående årsmöte 2013. Se bifogad bilaga 1 gällande stadgeändring. Årsmötet godkände detta. 

Bilaga 3 från föregående årsmöte 2013. Se bifogad bilaga 3 gällande stadgeändring. Årsmötet godkände detta. 

Motion inlämnad angående förändring av styrelsens sammansättning.  Se bifogad motion inlämnad av Lars Fritzon medlem 1131.  

Christer Holst ifrågasatte om det bara var för kostnaderna som denna motion hade inlämnats. 



Klas Blomberg begärde ordet och redovisade hövdingarnas tanke med denna motion och att samtliga hövdingar stod bakom denna motion 

och det var inte enbart för kostnaderna. 

Ingela Taneskog förklarade att motionen funnits på YCC Hemsida. 

Klas Pantell berättade om styrelsens syn på motionen och att styrelsen inte var enig till motionen. 

Årsmötet godkände denna motion efter röstning 86 st var för motionen och 7 st var emot motionen. Som dock inte träder i kraft förrän 

efter årsmötet 2015. 

§12. Fastställande av verksamhetsinriktning 

Klas Pantell föredrog verksamhetsinriktningen för kommande år. Denna finns även att tillgå på YCC:s Hemsida.  

Årsmötet godkände denna. 

§13. Fastställande av medlemsavgift. 

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift, 250 kr för enskild medlem och 450 kr för familjemedlem- 

§15. Val av ordförande/President. Väljs ej i år. 

§16. Val av övriga ledamöter till styrelsen. 

Vice President (2år) Claes Blomberg 

Kassör (2 år) Krister Söder 

Ledamot (2 år) Ulf Marknäs 

Ledamot (2 år) Per Nilsson omval 

Suppleant (1 år) Lennart Nordling 

Suppleant (1 år) Tommy Nylund blev vald på 2 år vid föregående årsmöte. 

§ 17. Val av revisor samt en revisorsuppleant. 

Omval av Tomas Welander och Mikael Bäcklund. 

§ 18. Val av valberedning. 

Christer Holst Sammankallande 

Ulf Rasmusson 

Tommy Nylund 

§ 19. Övriga ärenden: inga för klubben bindande beslut kan fattas under denna punkt.  

Erik Kernehed avgår som regionschef i mitt. Lennart Norling är ny regionchef i mitt.  

Susanne Wahlqvist "Pocahontas" går in som regionchef igen i Värmland/Örebro 

Peter Ovik vill avgå som regionchef i Halland. 

§ 20. Klas Pantell avslutade mötet och tackade alla närvarande, och hälsade alla välkomna till årsmötet2015 i Vårgårda Tångahed. 

 

 

 

 



Vid Protokollet     Justeras 
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Kent Jönsson     Christer Svensson 

Sekreterare     Ordförande 
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Göran Olofsson     Tommy Nylund 

Justerare     Justerare 

 

 

 


