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Protokoll medlemsmöte 1–2017 
YCC East 

 

 

 
Datum: 2017-04-29 Tid: 13:30 Plats: Härads Bygdegård, Strängnäs 

 
Närvarande: 37 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 

Clas Blomberg valdes till justeringsman 

4. Val av regionchef 
Arbetsgruppen föreslår att Michael Ohlin väljs till regionchef. Medlemsmötet beslutade enligt 

arbetsgruppens förslag. Valet skall bekräftas av årsmötet. 

5. Val av suppleant till regionchef 

Eftersom Stefan Ström har meddelat att han önskar lämna posten som suppleant till regionchefen, 

föreslår arbetsgruppen att Bo Lindblom väljs till ny suppleant. Medlemsmötet beslutade enligt 
arbetsgruppens förslag. Valet skall bekräftas av årsmötet. 

6. Ekonomi 
YCC East hade få utgifter under 2016 och har nu 15 454 kronor i kassan. 

De största utgifterna under 2016 var hyra av lokal för möten, avrostning samt hemliga resan. 
 

Under 2017 finns möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till klubbaktiviteter. Några medlemmar utryckte 

önskemål om att använda medel till att hyra en lokal i Stockholmsområdet för höstens medlemsmöte. 

7. Rapport från arbetsgruppen 

Arbetsgruppens medlemmar presenterades. 
 

Eftersom Marie Munktell har meddelat att hon vill lämna posten som områdesansvarig har Bo Lindblom 

har utsetts till ny områdesansvarig för Stockholm. 
 

Anna och Stefan Ström har meddelat att de lämnar arbetsgruppen under hösten 
Medlemmar som önskar bidra i arbetsgruppen efterfrågas. Intresserade kan höra av sig till Michael 

Ohlin. 

8. Information från Presidenten 
Årets HojRock äger rum på en ny plats i Västervik. Plats för YCC-campen finns, men är inte tydligt 

markerad på de kartor som finns tillgängliga. Mer information kommer på hemsidan 
 

YCC-tidningen har skickats ut. Vissa fick den sent på grund av sent betald medlemsavgift. 
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Årsavgiften för 2018 ska vara betalt senat 30/11 2017. Detta för att underlätta för att alla betalande 
medlemmar ska få sin tidning inför MC-mässan. Faktura på medlemsavgiften skickas ut. 

 
För att säkerställa bra kvalitet på mat och underhållning, kommer en träffavgift på 700 kronor att tas ut 

på de träffar som arrangeras av YCC. 
 

Årsmötet 2018 arrangeras av Värmland/Örebro och hålls i Degernäs. 

Årsmötet 2019 arrangeras preliminärt av Norr. 
 

Möjligheten att beställa YCC-jackor i såväl dam- som herrmodell via Flying Eagle undersöks.  
 

Internationella träffen 2018 hålls i Danmark. 

 
För att öka tydlighet och synlighet bör den som kör först respektive sist i en kortege ha varselväst. Olika 

alternativ undersöks. Kortegereglerna uppdateras med bland annat tecken.   
 

Medlemmarna uppmanas att skicka bilder och artiklar till YCC-tidningen. 
 

YCC har många passiva medlemmar. Vi behöver hjälpas åt att få in dem i gemenskapen. 

Ett sätt kan vara att utse en fadder för nya medlemmar. 
 

En app, Supertext, provas för inbjudningar till aktiviteter 

9. Kommande aktiviteter och körningar 

Följande körningar och aktiviteter är planerade i nuläget. 

 
30/4 Kortege, Linköping 

1/5  Kortege, Norrköping 
6/5  Kortege, Eskilstuna 

20–21/5  Hemliga resan 

25/5 Griprallyt, Stigtomta 
27/5 Västmanland runt 

3/6 Custom Bike Show, Norrtälje 
9–11/6 Internationella träffen 

15–17/6 Hojrock, Västervik 
8/7 Sörmlandsrundan 

3–6/8 Lyngeträffen 

12–13/8 Östgötarundan 
19/8 Mälaren runt 

25–27/8 Årsmötet, Vadstena 
 

Dessa och tillkommande finns/kommer att finnas i kalendern på hemsidan. 

10. Resultat MC-mässan i Stockholm 
Totalt fick vi 11 nya medlemmar på mässan. 

Överlag var det ett bra arrangemang från YCC:s sida. Maten på lördagens fest var bra. 

11. Årsmötet 2017 

Planeringen pågår. Mat och underhållning är klart. 
Medlemmarna uppmanas att endast ange medlemsnummer på betalningen och komplettera med övriga 

uppgifter via e-post 

 
Hjälp från frivilliga under träffen behövs. Anmälningslistor läggs ut efter mötet. 

12. Övriga frågor 
Informerades om att Opus i Högdalen har öppet hus för besiktning av MC den 6 maj mellan 8 och 15 
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13. Nästa möte 
Nästa medlemsmöte hålls i oktober. Mer information kommer. 

14. Mötet avslutades 
Ordföranden avslutade mötet. 

 
 

Vid protokollet   Justeras 

 
 

 
Bengt Carlsson  Clas Blomberg 

Mötessekreterare  Justeringsman 

 
 


