
Styrelsemöte Yamaha Custom Club Sweden 

                                       2017-04-01 kl 09.30 

                             Scandic Continental Stockholm 

 

1) Ordförande öppnar mötet  

Närvarande:President: Clas Blomberg,Kassör: Gunilla Johansson,East: Michael Ohlin,Mitt: 

Lennart Norling ,Halland: Lars Fritzon,West: Ionut (Iron) Vezeteu,Småland: Kennerth 

Johansson,Norr: Stefan Larsson,Örebro/Värmland: Susanne(Sussi)W Jensen, Patrik Karlsson. 

South: Per(Buchman)Nilsson, Sekreterare: Anette(Nettan)Pettersson.             

2)  Justerare: Lennart Norling, Sussi W Jensen. 

3) Dagordningen godkänndes. 

4) Per (Buchman) Nilsson Regionschef South. Patrik Karlsson ny regionschef vid årsmötet 

Örebro/Värmland. 

5)  Föregående protokoll 

a) 20-års jubileum i Vadstena. Beslutades att 20 000 kr går till detta möte, det kommer att 

inskaffas träfftröja på nytt ställe, Sussi kollar upp det.  

b)Ycc-väst och jacka, Lars och Sussi kollar upp om vi kan få en bra jacka med tryck. 

c) Webbmaster till Hemsidan Clas skall prata med Idrott on line för att se om vi kan använda 

oss av dom för hemsidan. Lars kollar också på detta. Som läget är nu har vi ingen 

webbmaster. 

D Dator inköpt till Kassör 

6) Ycc-Tidningen mycket positiva intryck från Medlemmar. 

7 )Mc mässan i Stockholm vår monter var välbesökt Det köptes in en tv för bildspel för att 

lansera klubben. Det kommer att köpas in en tv till Göteborg också. 

Fick nya medlemmar. Festen på kvällen gick bra. 

Det finns alltid en efterfest på mässan, det kommer att kollas upp om vi kan anmäla klubben. 

Clas tittar på detta till nästa år i Göteborg. 

8) Alternativa mässor: I år avstår vi mässan i Halmstad pga det kostar för mycket och är inte 

så välbesökt. 

9) Klädkollektion inköpt en låda med lås som kan skickas med buss där allt får plats. 



I detta paket finns det galgar klädställning som är lätt att montera. 

En förfrågan omHalssmycket från Blondies kollektion Per tar kontakt med Blondie om det 

finns för försäljning. 

10)Inbetalningsätt: Vi kör på samma sätt med inbetalningskort, Men inbetalningsdatum 

kommer att ändras till den sista november. Pg av att all inbetalning och uppdatering skall 

vara klar till den sista december för att inbetalningskortet kan komma med tidningen. 

Fakturan kommer att skickas ut i okt. Förslag att det skall göras en kalender med olika träffar 

Som också skickas ut med tidningen. 

 11) Kostnaden för plastkort var alldeles för dyrt så vi fortsätter med papper. 

 12) Internationella träffen i Holland. Länk på hemsidan om deltagare finns, uppdateras 

kontinuerligt.  

13) Hoj Rock. Camping är bokad med tält och bänkar 

14) Årsmöte Vadstena. Allt under kontroll det mesta bokat. 

20 års jubilarer kommer att få ett brev med inbjudan till årsmötet och kommer där att få 20-

års märket. 

15) Årsmöte 2018 Värmland Örebro 17–19/8–2018 

16) Höjning av träffavgift till 700 kr kommer att gälla från 2018 

17) Ändring av räkenskapsår Gunilla och Clas tittar över hur vi går tillväga 

Återkommer på nästa möte.  

18 )Ekonomi YCC Riks 187 000 kr  

19) Höjning av medlemsavgift. Ingen höjning, ligger kvar på samma summa. 

20) Bidrag till regionerna inga ändringar 30 kr enskild 60 familj ligger kvar och man kan äska 

mer om detta behövs 

21) Det gamla nr till kansliet var ett gammalt kontantkort det är nu borta och nya nr 0706-

571660 går till Reino Persson på kansliet. 

 Gunilla säger att det är okej för henne att ta över matrikeln från kansliet 

Clas tar kontakt med Reino och Gun för att höra vad dom tycker. 

22) Rekrytering av nya medlemmar alla försöker komma på något bra sätt att fånga upp 

Nya medlemmar.  

23) Avrapportering av regionerna 

Halmstad ca 24 medlemmar kört under vinter lite pizzaträffar startar upp med körning slutet 

på april  



Örebro/Vermland Sussi avgår som regions chef Patrik( Putte) Karlsson blir ny regions chef. 

West. Full fart börja med körning den sista april. 

Småland tappat några men fått några nya medlemmar gör lite körningar bestämmer från 

gång till gång. 

Norr håller på att planera för mustasch kortegen åker på olika träffar. 

South kör mustasch kortegen veckokörningar och olika träffar 

Mitt har Haft julbord fikakvällar bowling ica träffen i samkörning med lokal mc-klubb 

Åker på olika träffar. 

East har haft hand om mc mässa håller på med årsmötet  

Åker på olika träffar.  

24) Samarbete med andra klubbar Star rider och V-max i Stockholm  vill ha ett samarbete 

med Ycc.   

Mitt och Norr har också samarbete med olika klubbar. 

25) Medlemsfråga. Klagomål på kansliet kommer inte fram på telefon när man behöver göra 

ändringar i matrikeln. Detta är åtgärdat. 

Frågan om matrikeln skall gå ut till alla medlemmar, kan inte göra detta utan att meddela  

alla om det att deras uppgifter blir utlagda. 

26) Nästa möte telemöte 29/5 kl 19.00 

27) Övriga frågor.  

Visitkort till styrelsen och kontaktmän förslag Vista Print 

Börjar med visitkort till Styrelsen på prov från Vista Print. 

Lars kom med ett förslag om en app där vi lägger in våra nr i styrelsen för att snabbt och lätt 

kunna nå varandra (supertext) . 

Clas lägger upp oss i en grupp där. 

28) Ordförande tackar och avslutar mötet 

Ordförande: Clas Blomberg        Sekreterare: Anette Pettersson 

 

.                                 ____                    .             .                      __                                    . 

Justerare: Susanne W Jensen       Justerare: Lennart Norling 

 

.                                      __  __              .             .                                     __                     .  


