
 

 Styrelsemöte Yamaha Custom Club Sweden 

 

Datum: 2019-07-08 Tid: 19:00 

Plats: Telefonmöte 

Närvarande: Clas Blomberg Ordförande/President, Gunilla Johansson Kassör 

Anette Pettersson Sekreterare, Bijan Eglihma West, Mats Wendin Mitt. 

Hans Lindsten Örebro/Värmland, Per Nilsson South. 

Lars Fritzon Halland, Michael Ohlin East. 

Frånvarande: Stefan Larsson Norr, Arnold Nyström Småland. 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

2. Val av justeringsman Per Nilsson 

 

3. Dagordningen godkändes. 

 

4. Föregående protokoll 

4.1 YCC släpet är sålt för 18 500.00 pengarna är insatta på Riks konto. 

4.2 Nya hemsida. Då det framkommer att flera medlemmar har problem med 

inloggningen. Skall regionchefer titta över detta och skicka vidare till Ola 

Andersson Webbteamet. Samt om dom bytt mail-adress skall detta meddelas 

till Gunilla Johansson Kansliet. Clas kommer att ta upp med Ola en introduktion 

om hur man bokar en aktivitet. 

 

5. Ekonomi/ Budgetförslag. Budgetförslag 2019-2020 kommer att ligga ute på 

hemsidan 10 dagar innan årsmötet. 

De regioner som behöver pengar till något arrangemang och inte har tillräckligt 

med pengar på regionskontot får äska pengar från styrelsen. 

6. Facebook sidor Ycc. Varje region som har en Fb-sida skall regionchefen stå som 

admin, det är han som tittar över hur den ser ut. Kan inte regchefen så kan någon 

annan i regionen sköta detta. Samt att det bara är medlemmar som finns där. 



 

7. Det har kommit in 1 motion till styrelsen från Klas Panthell. Då denna motion gäller 

en stadgeändring så är den för sent inlämnad. Styrelsens förslag är att alla 

regchefer tar upp denna motion på sina medlemsmöten för diskussion. Därefter 

lämnar in sina resultat och att motionen tas upp för röstning nästa årsmöte. 

 

8. YCC- tidningen. Arnold skulle kolla upp med ett nytt tryckeri, har inte fått svar från 

dom än. Så det gamla gäller fortfarande och i februari kommer ett nytt nr ut. 

Redaktörens mail-adress kommer att ligga på hemsidan. 

 

 

9. Årsmöte 2021. Clas har varit i kontakt med Romme Alpint, verkar inte helt omöjligt 

att dom skulle kunna arrangera detta. 

 

10.  Nästa möte. Oktober- november ej fastslagit än. Clas letar efter en möteslokal 

återkommer med tid och plats. Det kom även upp ett förslag att ha mötet i Byske 

innan årsmötet. Då kan man ha ett telefonmöte till hösten, tittar på om detta går 

att genomföra. 

 

 

11.  Övrigt. Clas vill ha in verksamhetsberättelser så fort som möjligt.  

Mitt har ingen ersättare för Mats Wendin som avgår till årsmötet som det ser ut 

nu, jobbar vidare på detta. 

Fortfarande problem med banken angående region West, Clas kollar upp vad det 

är som felas. 

 

12.  Ordförande tackar och avslutar mötet 

 

Ordförande Clas Blomberg.  Sekreterare Anette Pettersson. 

 

 

           ___________________________            ____________________________ 

 

           Justerare Per Nilsson 

 

          ___________________________ 


