
  
  

 

Nomineringar till styrelsen i Yamaha Custom Club på årsmötet 16 augusti 2014. 
 

Här nedan följer valberedningen i Yamaha Custom Club´s nomineringar till styrelse vid årsmötet 2014. 

 

Nomineringar enligt nuvarande sammansättning av styrelse: 

 

Vice President – Clas Blomberg, RC East 

Kassör – Christer Sööder 

Ledamot – Tommy ”Blondie” Nilsson 

Ledamot – Per ”Buchman” Nilsson 

Valberedning - vakant 

Webbmaster – vakant 

 

Om motionen om ändring av styrelsens sammansättning går igenom är följande nominerade: 

 

Vice President – Clas Blomberg, RC East 

Kassör – Christer Sööder, East 

Ledamot – Ingela Tanneskog, RC Norr 

Ledamot – Lennart Norling, Tf RC Mitt (blir ordinarie vid årsmötet) 

Ledamot – Jimmy Johansson, Tf RC Småland (rekommenderas av regioncheferna bli ordinarie regionchef 

vid årsmötet, kör ej längre Kawasaki) 

Ledamot – Andreas Hedblom, RC South 

Ledamot – Susanne Wahlqvist, Tf RC Värmland/Örebro (återgår till ordinarie RC under mandatperioden) 

Ledamot – Dag Lorentsson, RC West 

Ledamot – RC Halland, vakant 

Valberedning – vakant 

Valberedning – vakant 

Valberedning - vakant 

Webbmaster – vakant 

 

Valberedningen förordar följande förslag: 

Reino Persson valdes på två år vid årsmötet 2013 och bör ställa sin plats till förfogande på årsmötet 2014 till 

förmån av den nya motionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om den nya motionen vinner laga kraft yrkar valberedningen att följande paragrafer justeras då de hör ihop med 

motionen: 

 

§ 8. Styrelsen 

 

          8.1 Sammansättning 

Styrelsen, till vilken endast medlem är valbar, väljs av årsmötet och består av minst 5 och som mest 9 enligt 

nedan. 

President, tillika ordförande 

Vice President 

Sekreterare 

Kassör 

3 ledamöter 

2 suppleanter 

 

Bör ändras till: 

 

          8.1 Sammansättning 

Styrelsen, till vilken endast medlem är valbar, väljs av årsmötet och består av minst 5 och som mest 11 enligt 

nedan. 

President, tillika ordförande 

Vice President, endast regionchefer är valbara 

Sekreterare 

Kassör 

7 ledamöter, endast regionchefer är valbara 

Suppleanter till varje ledamot utses av respektive regionchef och bör fastställas på ett medlemsmöte 

 

 

 

          8.2 Mandatperioder 

Styrelsens arbete omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. 

Val sker med följande periodicitet: 

Udda år väljs President/ordförande för två år. 

Jämna år väljs vice President för en tid av två år. 

Udda år väljs sekreterare för två år. 

Jämna år väljs kassör för två år. 

Jämna år väljs två ledamöter. (varför står ingen tidsperiod i stadgarna?) 

Udda år väljs en ledamot för två år. 

Suppleanter väljs för ett år. 

 

Bör ändras till: 

 

          8.2 Mandatperioder 

Styrelsens arbete omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. 

Val sker med följande periodicitet: 

Udda år väljs President/ordförande för två år. 

Jämna år väljs vice President för en tid av två år. 

Udda år väljs sekreterare för två år. 

Jämna år väljs kassör för två år. 

Varje år väljs sju ledamöter för ett år. 

 

 

 

 

 

 

 



          8.3 Beslutsmässighet 

Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande vid styrelsemötet. Ledamot får inte utöva sin 

rösträtt genom fullmakt. Styrelsen skall sträva mot att beslut fattas i koncensus, när detta ej är möjligt skall 

beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lottning 

avgör. 

 

Bör ändras till: 

 

          8.3 Beslutsmässighet 

Styrelsen är beslutsmässig när minst sex ledamöter är närvarande vid styrelsemötet. Ledamot får inte utöva sin 

rösträtt genom fullmakt. Styrelsen skall sträva mot att beslut fattas i koncensus, när detta ej är möjligt skall 

beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lottning 

avgör. 

 

 

 

          8.4 Åligganden 

Styrelsen är ansvarig för klubbens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut, samt är 

ansvarig inför årsmötet. Styrelsen avlägger till års-mötet verksamhets- och kassaberättelse för det föregående 

verksamhetsåret, samt framlägger för årsmötet förslag till verksamhetsinriktning och budget för 

nästkommande verksamhetsår. Regioncheferna skall möta styrelsen en gång per år för att dra upp riktlinjer för 

YCCs nästkommande verksamhetsår.  

Regionerna ska redovisa sin verksamhet. 

 

Bör ändras till: 

 

          8.4 Åligganden 

Styrelsen är ansvarig för klubbens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut, samt är 

ansvarig inför årsmötet. Styrelsen avlägger till årsmötet verksamhets- och kassaberättelse för det föregående 

verksamhetsåret, samt framlägger för årsmötet förslag till verksamhetsinriktning och budget för 

nästkommande verksamhetsår. Regioncheferna/ledamöterna skall med övrig styrelse mötas en gång per år för 

att dra upp riktlinjer för YCC´s nästkommande verksamhetsår.  

Regionerna ska redovisa sin verksamhet. 

 

 

 

          8.8.6 Grundaren av Yamaha Custom Club 

Grundaren av Yamaha Custom Club – Tommy ”Blondie” Nilsson – är adjungerad till YCC´s styrelsearbete – 

såväl styrelsemöten som information om styrelsens löpande verksamhet. 

 

Följande komplettering bör göras: 

Eftersom styrelsen närsomhelst har möjlighet att adjungera valfri ledamot finns ingen anledning att grundaren 

ska väljas in i styrelsen på årsmöten. Styrelsen bör naturligtvis av respekt alltid bjuda in grundaren, adjungerad 

behöver inte kallas – det är inte ett lagkrav.  

 

 

Samtliga regionchefer är eniga att motionen om ändring av styrelsens sammansättning ska vinna laga kraft. Vi 

anser att styrelsen i Yamaha Custom Club blir mer effektiv och mer ekonomisk än den sammansättning vi har 

idag och för att verka för medlemmarnas bästa är detta alternativ det som krävs.  

 

Slutligen efterfrågas en uppdaterad version av stadgarna, den som finns på hemsidan saknar flera 

stadgeändringar som är beslutade. Detta är viktigt så att medlemmarna ska kunna hålla sig uppdaterade med alla 

tagna beslut. 

 

Mvh  

 

Valberedningen i Yamaha Custom Club 


