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Verksamhetsberättelse YCC East  

Gällande perioden 1: a april 2018 till 31: a mars 2019 

Vi har under verksamhetsåret deltagit i eller anordnat ett antal körningar och träffar. Det har 
varit allt från fikaträffar, enklare dagsutflykter till anordnade träffar och evenemang. 

Vi har även haft två medlemsmöten och två arbetsgruppsmöten under perioden. 

Vårt ordinarie medlemsmöte på hösten blev senarelagt mot vad det brukar vara. Detta för 
att vi i samband med det skulle kunna anordna en kryssning med julbord till ett förmånligt 
pris för medlemmarna.    

Vårmötet 2019 genomfördes som vanligt i Härads bygdegård i Strängnäs.  Då undertecknad 
(Michael Ohlin) valde att inte ställa upp till omval som regionchef, valdes därför Per Linerzén 
som förslag till ny regionchef att väljas på årsmötet. Vid samma tidpunkt utsågs även Ola 
Andersson (kontaktman Västerås) att axla rollen som suppleant till regionchef.  

Ett av de större arrangemangen som vi genomförde var MC-mässan i januari. 2019 var den 
förlagd till Friends Arena i Stockholm. Under mässan fick klubben över tjugo nya 
medlemmar. 

Till den internationella träffen i Danmark anordnades en gemensam körning som samlade 14 
deltagare. Det var ytterligare flera från East på träffen som valt att åka på egen hand dit. På 
vägen ner övernattade hos våra kamrater i Lynge för vidare gemensam färd tillsammans 
med våra Danska kamrater till träffen. 

Vi fick även äran att leda Handelsbodkortegen (till förmån för Missing People) i Linköping 
2018-05-24 som samlade totalt närmare ett hundra åkare varav ett tiotal kom från Ycc. 

Exempel på större körningar/träffar vi deltagit i är: 

1: a Majkortege Norrköping, Griprallyt 2018-05-10, Ålandsträff 2018-05-16, Custom bike 
show Norrtälje 2018-06-02, Hojrock 2018-06-14, Årsmötet i Degernäs 2018-08-18, Mälaren 
runt 2018-08-18 mm. 

Exempel på övriga aktiviteter (ej datumsorterade). 

Västmanland runt, Tipsrunda, Valborgskortege, Kortege Eskilstuna, Hoj-X, Fordonsträff 
WesterQvarn, tur till Mels garage och diverse fikaträffar. 

Michael Ohlin 

Regionchef YCC-East 

 


