
 

Styrelsemöte YCC  

plats: Yamaha Scandinavia 

2019-04-12 

Närvarande: President/Ordförande Clas Blomberg, Vice President/ South Per Nilsson.  

West Bijan Eghlima, Småland Arnold Nyström, Halland Lars Fritzon, Ö/V Hans Lindsten, 

 East Supp Bo Lindblom Norr supp Tommie Nylund, Founder/valberedning Blondie Nilsson,  

Kassör Gunilla Johansson Sekreterare Nettan Pettersson. 

Icke närvarande East Michael Ohlin, Mitt Mats Wendin, Norr Stefan Larsson. 

§1. Mötets öppnande. 

§2. Justerare valdes Bo Lindblom  

§3. Dagordningen godkändes 

§4. Återbetalning från årsmötet till riks 8000 kr Örebro/Värmland 

§4,3. Nytt tryckeri Arnold har fört en diskussion vi väntar nu på svar. Arnold fixar ett möte. 

Förslag till Yamaha Scandinavia att få sista sidan i tidningen om dom är intresserade. 

 

§5. Swedbank godkände inte vår senaste ansökan om nya internetanvändare – vi tar upp frågan igen 

och förtydligar att vårt beslut i styrelsen gäller när vi fastslår en ny styrelseledamot/regionchef om 

beslut ej kunde tas på årsmötet. Förtydligande att i region West hann man inte ha ett medlemsmöte 

innan årsmötet där man skulle utse ny regionchef utan det mötet hölls efter årsmötet där Mohammad 

Eghlima valdes. Anette Pettersson sitter redan i styrelsen sedan flera år och det är oklart varför 

Swedbank inte godkände henne. Vi har tidigare inkommit med årsmötesprotokoll och konstituerande 

protokoll där Anette Pettersson finns med. 

 

Nu får vi ställa krav på att Swedbank gör dessa ändringar.       

 

Beslut om användare av Swedbanks internetbank 

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks 



internetbank. 

Ska läggas till som nya användare: 

Mohammad Bijan Eghlima  

Anette Pettersson  

§6. förslag att ändra datum för våra årsmöten, för att säkra lågsäsongpriserna. 

Exempel för kommande år. Inom parentes är ett andra alternativ. 

29/8-2020, 28/8-2021,( 4/9) 27/8-2022, (3/9) 26/8-2023, (2/9) 31/8-2024, 30/8- 2025 

§7 Årsmöte för 2021 och kommande år. Förslag Romme Alpint att ha det som stående plats. 

Clas tar kontakt med Romme om detta är genomförbart 

§8. Förslag till Budget, ansvarsområde och kom ihåg lista för årsmöte. Detta förslag kommer 

att ses över.  När det är klart och godkändt kommer alla regionchefer att få detta.  

§9. Ekonomi 116 141.00.  

§10. Medlemmar 2019 531 st 

§11. Hoj-rock. Vi kommer att samman köra med Vulkan, och campa på deras camp. Detta 

görs på försök 2019, fungerar det så fortsätter vi. Ycc har inte råd med egen camp då det är få 

som tältar. 

§12. GDPR. Alla nya medlemmar som loggar in första gången godkänner automatiskt JA till 

GDPR. 

Beslutades att vi kan använda oss av presenterad text på hemsidan. 

 

§13. Släpet. Beslut att släpet skall säljas klubbades. Släpet skrivs över på Clas som sköter  

försäljningen. Inventariet kommer att säljas separat. 

§14. Per informerade lite om butiken och kommande produkter. 

Han informerade också att utbetalningen av provisionen, kommer  att ske varje kvartal. 

 

§15. Det är få som anmält sig till Internationella 2019 i Tyskland 

§16. Val på årsmötet 2019. President. Sekreterare 



regioner: East, South, Örebro, Mitt, på två år, samtliga suppleanter på ett år. 

 

§17. Årsmöte 2019 i Byske, Tommie informerar att allt är så gott som klart 

 Per informerar att Årsmöte 2020 blir South som håller det på Hankswille. 

§18. Peter Chadwick från Yamaha Scandinavia, informerade lite om hur utvecklingen för 

Yamaha ser ut dom komman de åren. De kommande Euro 5 Kraven kommer förmodligen att 

innebära ännu ett bakslag, för vårt segment som är custom motorcyklar. Utvecklingen går mer 

mot eldrivna motorcyklar. 

§19. Mc-mässan i Stockholm fungerade bra. 

§20. Avrapportering: från regionerna det har varit bra med aktiviteter i samtliga regioner 

under vintern. Mycket aktiviteter på gång nu 2019. 

§21. Medlemsfrågor: Ny medlem efterfrågar gamla medlemstidningar att köpa 

§22. Nya Hemsidan Mattias Ek, Ola Andersson och Therese Gustavsson 

Är våra nya webbansvariga, dom kom och visade den nya hemsidan. 

Beslut: Hemsidan godkändes  

Beslut: Hemsidan lanseras den 1/5 

§23. Nästa möte Telefonmöte 1/7 kl 19.00 fysiskt möte 19/10 Stockholm Clas återkommer 

med  

Info för telefonmötet samt höstmötet. 

§24. Övrigt Mustaschkampen går bra i South inte lika bra i Norr övriga regioner har inte 

deltagit. 

Orange Day Arnold forskar vidare i vad som gäller. 

§25. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

Ordförande/President Clas Blomberg                    Sekreterare: Anette Pettersson  

 

.                                        ___                 .              .                            _______                       . 

Justerare: Bo Lindblom  

  

.                           _______________     .                   


