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Protokoll medlemsmöte 1–2018 
YCC East 

 

 

 
Datum: 2018-04-15 Tid: 12:00 Plats: Härads Bygdegård, Strängnäs 

 
Närvarande: 21 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. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

4. Ekonomi 
YCC East har fått utbetalning av verksamhetsstödet från YCC Riks samt en ersättning på 5000 kronor 

för YCC Easts arbete med årsmötet 2017. I kassan finns nu 21 622 kronor.  

5. Information från arbetsgruppen 

• Anna och Stefan Ström samt Jerry Johansson är nya kontaktmän för Södermanland. 

• Ola Andersson är ny kontaktman för Västerås. 

• Ronny Bejefalk har lämnat posten som områdesansvarig för Västmanland och är nu kontaktman 

för Fagersta. 

6. Val av suppleant till regionchef 
Arbetsgruppen föreslår att Bo Lindblom omväljs som suppleant till regionchefen. 

Medlemsmötet beslutade enligt arbetsgruppens förslag. Valet skall bekräftas av årsmötet. 

7. Kommande aktiviteter/körningar 

I dagsläget är följande inplanerat och finns i aktivitetskalendern på hemsidan. 
 

21/4 Avrostning Linköping 

28/4 Fika på Chiefland 

30/4 Valborgskortege Linköping 

1/5 1:a-majkortege i Norrköping, gemensam körning från Stockholm och Nyköping 

5/5 Eskilstunakortegen 

10/5 Griprallyt i Stigtomta 

25-27/5 Ålandsresa 

25/5 Västmanland runt 

27/5 Knixkurs i Eskilstuna 

2/6 Custom Bike Show i Norrtälje 

8-10/6 Internationella träffen I Danmark. Gemensam körning arrangeras från Stockholm via 

Norrköping 
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14-16/6 Hoj Rock I Västervik 

3/8 Träff hos YCC Danmark i Lynge 

17-19/8 Årsmöte i Degernäs 

18/8 Mälaren runt 

8/9 Tipsrunda i Stockholm 

 

Ett antal aktiviteter, såsom Sörmlands- och Östgötarundorna samt hemliga resan kan läggas till senare. 

Utöver detta kommer givetvis ett antal veckokörningar att anordnas runt om i regionen. 
 

Av rättvise- och ekonomiska skäl kommer inte YCC East att sponsra någon avrostning i år. Däremot 
uppmanar arbetsgruppen medlemmarna att själva boka in sig på någon av de kurser som anordnas av 

SMC. Det är en billig försäkring! 

8. Information från styrelsen 
Clas Blomberg informerade från förra helgens styrelsemöte. 

 

• Den nya Webbutiken lanseras inom 1–2 veckor. Det kommer att finnas produkter i fler material 

och till ett lägre pris. 

• Det lilla ryggmärket kommer att utgå ur sortimentet. Kvarvarande mären säljs för 125 kronor. 

Det stora märket finns givetvis kvar och kostar 200 kronor. För båda märkena gäller att en 

försäkran först måste fyllas i innan leverans. 

• Klubben har en ny leverantör av namntaggar. Mer information kommer i Webbutiken. 

• Enligt stadgarna ska medlemsavgiften betalas senast 31/12. Styrelsen uppmanar medlemmarna 

att betala i tid. Då kan tidningen distribueras tillsammans med medlemskortet. För sena 

inbetalningar tillkommer annars portokostnad för tidningen. 

• En medlemsvärvningsstävling kommer att startas. Mer information kommer på hemsidan. 

• För att aktivera medlemmarna under icke hoj-säsong, kommer en tävling för att utse YCC-

mästaren i Bowling att utlysas. Mer information kommer på hemsidan. 

• En ny informationsfolder är framtagen. Där framgår att alla hojåkare, inte enbart de med 

Yamaha Custom, är välkomna som medlemmar i YCC. 

• Medlemsmatrikeln kommer att, via inloggning, finnas tillgänglig på webben. Dock kommer varje 
medlem att först få ta ställning till om informationen får publiceras. Mer information om detta 

kommer. 

• Clas påminde om vad som gäller för eventuella motioner inför årsmötet. 

Motion om stadgeändring ska skickas till styrelsen senast 1/5. 

Övriga motioner ska skickas till styrelsen senast tre veckor innan mötet (27/7). 

9. Frågor till styrelsen 
Intet. 

10. Övriga frågor 

• Clas meddelade att information om betalning till årsmötet snart kommer att finnas på hemsidan 

• Rutiner för klubbens fotoarkiv kommer att ses över. Detta för att säkerställa att vi inte 

åsidosätter några bestämmelser om publicering. 

• Starttiden för dagens möte var otydligt angiven på hemsidan. Starttiden fanns i 

aktivitetskalendern, men saknades på den publicerade dagordningen. 

11. Nästa möte 
Nästa medlemsmöte hålls i oktober/november. Mer information kommer. 

Vårmötet 2019 planeras att genomföras under en kryssning till Åland. Mer information kommer senare. 
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12. Mötet avslutades 
Ordföranden avslutade mötet. 

 
 

Vid protokollet   Justeras 

 
 

 
Bengt Carlsson  Michael Ohlin 

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 
 


