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Protokoll medlemsmöte 1 -2016
YCC East

Datum: 2016-03-13 Tid: 15:00 Plats: Härads Bygdegård, Strängnäs

Näruarande: 35 medlemmar iYCC East

Mötets öppnande
Michael Ohlin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Michael Ohlin valdes till mötesordförande och Bengt Carlsson valdes till mötessekreterare

Val av justeringsman
Per Linerz6n valdes till justeringsman

Val av suppleant till regionchef
Eftersom Marie Munktell har meddelat att hon önskar lämna posten som suppleant till regionchefen,
föreslår arbetsgruppen att Stefan Ström väljs till ny suppleant. Medlemsmötet beslutade enligt
arbetsgruppens förslag.

Ekonomi
Ekonomin i YCC East är fortfarande ansträngd. Totalt 5913 kronor finns i kassan. Medlemspengen, 30:-
per medlem betalas ut från YCC Riks i början på maj.

Information frå n arbetsgruppen
. Arbetsgruppens medlemmar presenterades.
o Aktiviteter för att behålla medlemmar är viktiga. Anna Ström har därför utsetts till

sammanhållande inom arbetsgruppen för medlemsvård inom YCC East.

Frågor till arbetsgruppen
. Flera medlemmar säger att de inte får utskicken. Webmaster undersöker, men en trolig orsak

kan vara att kansliet inte har uppgift om rätt e-postadress. Clas Blomberg uppmanar
medlemmarna att skicka meddelande till kansliet om e-postadressen ändras.

. Hur tas nya medlemmar om hand och hur kommer de in i klubbens verksamhet? Alla nya

medlemmar iYCC East kommer att få ett välkomstbrev.

Information från s§relsen
S§relsen har ett möte den 4/4

Hemsidan
. YCC:s Webmaster, Bo Lindblom, berätLade om hur man gör för att uppdatera sin profil på

hemsidan. Bo välkomnar frågor rörande hemsidan.
. Gällande medlemsrabatter ska presenteras på hemsidan.
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10. Kommande aktiviteter
o L6l4 Avrostning i SMC:s regi på Hässlö trafikövningsplats. Kostnaden per deltagare är 300

kronor. Deltagaren betalar själv 100 kronor. Resterande delas mellan YCC East och YCC Riks

En mycket nyttig aktivitet som medlemmarna uppmanas att delta i

. US Första maj kortege i Nyköping och Norrköping

. 515 Griprallyt i Stigtomta
o 416 Custom Bike Show i Norrtälje
. 917 Sörmlandsrundan
o 13/B Östgötarundan
. 20lB Mälaren runt

Årsmötet
Årsmötet i år hålls tidigare än övriga år. Detta beroende på att det samordnas med den internationella

träffen. Årsmötet 2017 hålls troligen i augusti.
Till mötet kommer en motion om stadgeändring som

ska vara betalt senast3lll2, att lämnas in.
föreskriver att medlemsavgiften for kommande år

Internationel la träffen
. Träffen hålls i Västeruik 17-19 juni.
. Merparten, ca 75olo, kommer att anlända den 16/6.
o De som deltar från YCC Sweden kan komma att behöva hjälpa till under träffen.
. Utseendet på träfftröjan är inte klart ännu. Presenteras inom koft.
. Deltagarna från YCC-Colombia har av naturliga orsaker inga hojar med sig. Om någon har

möjlighet att låna ut en hoj till dem vore det mycket uppskattat.
. foi att minska hanteringen av kontanter under träffen är det önskvärt att så många som möjligt

kan betala sina inköP via koft.
. Fler stugor kommer att släppas.
. Frivilliga som kan hjälpa till under träffen behövs. Listor där man kan anteckna intresse läggs ut

efter mötet. Ange tid för ankomst till träffen.

övriga frågor
.- Möjlighet att köpa YCC-produkter på medlemsmöten eftefrågas. Det är lättare om man kan

se/prova produkterna. Eftersom allt i den "nya butiken" tillverkas vid beställning går det tyvärr

inte att ha med produkterna på möten. Däremot kan produkter i den "gamla butiken" tas med

till möten. De kommer även att säljas i Västeruik. En ny kollektion är på gång. En tydlig och

enhetlig YCC-profll ska finnas på alla nya YCC-kläder
. på grund av problem att hitta boende, är hemliga resan flyttad till hösten. Mer information

kommer på hemsidan.
. Veckokörningar från Vegabaren efterfrågas. Körningar från flera platser/dagar uppmuntras. Om

någon vill anordna en körning lägg in den aKivitetskalendern'
. Fler medlemmar som kan vara körledare behövs. Intresserade uppmanas att höra av sig till

respektive om rådesansva rig.

Nästa möte
Nästa medlemsmöte hålls i oktober. Eventuellt isamband med en resa tillÅland. Mer information

kommer.

Mötet avslutades
Ordföranden avslutade mötet.
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'Jilk
Mötessekreterare

Justeras
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