
 

 

 

 

 

 

Ycc styrelsemöte15 -10-2016 Scandic Europa 

 
Närvarande: President/ordförande Clas Blomberg. East Michael Ohlin. West Ionut (Iron) Vezeteu 

South Jörgen Persson. Norr Stefan Larsson. Halland Lars Fritzon. Småland Kenneth Johansson 

Mitt Lennart Norling. Örebro/Värmland Sussi W Jensen. Kassör Gunilla Johansson. 

Sekreterare Anette (Nettan) Pettersson 

 

    1) Ordförande öppnar mötet samt gör upprop. 

 

2) Justeringsmän Jörgen Persson, Lennart Norling 

 

3) Dagordningen godkänndes 

 

4) Presentation av ny Styrelsemedlem Iron ersätter Roland Lindsköld fram till årsmötet som West      

regionchef. 

 

 5) Föregående protokoll: Sussi har plockat fram lite bildmaterial till Mc mässan. 

  kläd Kollektionen är klar för att visas på Mc mässan finns även att köpa på . YCC shopen 

 Micke kollar vad materialet väger så vi kan se vad kostnaden blir att skicka det till olika 

 regioner med buss. Medlemsförmåner: Regionerna skall kolla vad som finns och meddela Bosse så fort som 

möjligt. Ny dator till kassör skall inköpas. 

Hoj rock kostnad för tält och bänkar ca 6000.00 och kostnad för campytan 6000.00, förslag icke medlem skall 

betala 100.00 för att bo på campen. 

 

6) Internationella träffen: Budgeten utan bidrag från riks – 16000.00 med bidrag på 20 000.00 blir det +4 

109.00 

Träff tröjorna var en besvikelse alldeles för plastigt märke. 

 Maten var väldigt många missnöjda med. 

 Dom flesta tyckte att vi var för mycket utspridda hade ingen kontakt med varandra. 

 Men att festlokalen och musiken var väldigt bra och folk var ändå rätt nöjda. 

    

7) Inbetalning av medlemsavgiften till  Ycc: Info kommer på hemsidan  det beslutades att fråga om Kansliet 

kan skicka ut inbetalnings kort där det även kommer att finnas lite info om olika träffar till alla medlemmar. 

 

8) Ycc-Tidningen 2016: Måste in med mer material regioncheferna skall försöka göra 

 lite inlägg med bilder och text samt höra med medlemmarna. Deadline 1/12 för att skicka in material till 

Redax. 

 Byte av tidningen till ett nytt tryckeri Ljungberg Tryckeri Klippan. 

 15 tidningar extra utöver medlems ex till alla regioner förutom East som behöver ca 300 extra till        

 MC-mässan   

 Annonser i tidningen ska säljas för, helsida 3000 kr halvsida 1500 kr kvartsida 800 kr baksida 5000  

    kr. 

 

9) Ycc firar 20 års jubileum 2017  det skall uppmärksammas på mässan med en affisch med gamla         bilder 

och framåt. Ev ska vi ta fram ett märke. Det skall köpas in en tv för bildspel som skall ingå i mäss-kittet max 

summa 3000 kr. 

 

10) Alternativa mässor Norrköping, Västerås Clas ska fråga BVN event om det blir några. 

 Samtliga Regioner håller koll på om det finns någon annanstans. 

    Kostnaden får inte bli mer än 1000 kr för oss. 



 

11) Årsmötet blir i Vadstena 25-27/8-2017  Micke informerar hur det kommer att bli. 

 

 12)  Ekonomin är i dags datum 160 000 kr 

 

 13) Styrelsen tar beslut om släpet, att Örebro / Värmland tar över släpet  registrering och kostnaden          för 

det. Men bord och bänkar skall till Långenäs. YCC Riks kommer att få en kostnad på 26 837 kr eftersom vi 

kommer att lyfta ut den ur våra böcker. Detta är pga, att släpet har bara skrivits av en gång tidigare i 

bokföringen. Örebro tar över släpet nu.  

 

14) Clas frågade om det fanns något intresse och av regionerna att sälja Bingo lotto kalender. 

      Eller skraplotter Regioncheferna återkommer efter pratat med medlemmarna. 

 

15 Ycc väst och jacka: Väst kommer inte att hållas i lager, Clas kollar med Flying eagel och Handelsboden om 

Ycc jackor. 

 

16 Hemsidan: Bosse tar kontakt med Christoffer Persson för att ge mer info om hemsidan 

    Ev kan han ta över. 

 

17 avrapportering från regionerna. Mitt fungerar skapligt bra samarbete med Norr. Lennart avgår vid årsmötet 

2017. 

   East dåligt uppslutning av medlemmar till medlemsmöte mycket bortfall av kontaktmän 

   West. Ny regionchef jobbar på att få nya medlemmar 

   Örebro bra i det stora hela. 

   Norr försöker att hitta på saker men det är svårt på grund av avstånden mellan medlemmarna. 

   Småland har samma problem som dom flesta tappar medlemmar ha svårt att få nya. 

   South har också problem med körledare och kontaktmän. Jörgen avgår vid medlemsmötet i November.  

   Halland samma som övriga lite medlemmar jobbar på att få nya 

 

18) Clas fick en förfrågan från Star Riders om ett bättre samarbete. Mitt har börjat samarbeta med andra 

klubbar 

  

19) nästa möte 1/4-17 plats återkommer Clas med. 

 

20) övriga frågor. Jörgen tar upp frågan om mustasch kortes  om det finns intresse i andra regioner. 

 

21) Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

Ordförande/President           Sekreterare 

Clas Blomberg            Anette Pettersson 
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Justerare             Justerare 

Jörgen Persson            Lennart Norling 
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