
 
Protokoll medlemsmöte. 

 

Datum: 2019-10-05 

Tid: 13:00 

Plats: Härads Bygdegård Strängnäs 

 

DAGORDNING / PROTOKOLL 

1. Mötets öppnande: 

En tyst minut för vår kamrat från South Erik  "Kirre" Borgström. 

Avtackning av Michael Ohlin som varit regionchef under 4 år. 

Sorgligt nog så var inte Michel Ohlin närvarande så avtackningen  

blir vid annan tid.  

 

2. Val av: 

Ordförande . Ola Andersson 

Sekreterare: Ann - Christine Lindkvist 

 

3. Föredragning och godkännande av dagordning: 

Godkänns 

 

4. Ekonomi: 

BG: 10 968.74 

Kassör Ola Andersson i samråd med Gunilla Johansson och Clas Blomberg. 

 

5. Från styrelsen: 

Inget att rapportera 

 

6. Till styrelsen: 

Maila till Ola Andersson om det är något ni vill ta upp till styrelsen. 

 

7. Kommande aktiviteter: 

Fikaträff med Vulcan Riders 10 oktober på Brynolf Bagare/ Erikslund Västerås 

Efter den 10/10 så är fikaträffarna alltid första torsdagen i varje månad mellan 

17:30-19:00. 

 

Julbord  den 23/11 KL: 13:00i Malmköping, Plevnagården. 

Sista anmälningsdagen är den 7/11 och då skall även betalningen vara på 

kontot, betalning med Swish. Kostnad 325 kr då är det redan subventionerat 

från klubben region East. 

 

Övriga aktiviteter är MC Mässa i Göteborg i januari 2020, Orange Day med 

kortege till Norrköping planering av ny tipsrunda East mm. 

https://yccsweden.se/medlemmar/michael-ohlin/


 
 

 

8. Aktiviteter som varit: 

Se hemsidans avverkade aktiviteter. Det har varit ca 50 st aktiviteter under hoj 

säsongen inom region East. 

 

9. Blickar framåt inom YCC East: 

Lite framtids blicka för YCC East från Ola A. Hur känner vi för framtiden? 

Arbetsgruppsmöten/Kontaktmän - Förslag från Ola A. är att vi inom regionen 

har spontana träffar och diskuterar och träffas, detta för att få vetskap vad vi 

önskar från medlemmar inom East. Dessa träffar/möten ordnas i hela regionen 

mera lokalt ex. Uppsala/Stockholm och Västmanland /Sörmland och 

Östergötland. Träffar med kontaktmän och medlemmar för att diskutera 

framtiden och kontakten inom East med kontaktmän och regionchef. 

 

Ola A. undersöker och letar efter flera nya kontaktmän för region East, 

förslag kan sändas till Ola A. 

 

10. Hemsidan: 

Mattias Ek kommer att kontakta administratören för FB sidan YCC East, detta 

för att få tillgång så vi kan koppla den FB sidan till klubbens hemsida. Då får vi 

ut våra aktiviteter mera på FB YCC East.  

 

11. Tid och plats nästa möte: 

Vi fortsätter med medlemsmöten här på Härad Bygdegård som tidigare,  

medlemsmöten kommande under följande period 2020 med 2 st möten. 

Nästa möte under våren april-maj samt höstmöte september-oktober. 

kallelse sändes ut som vanligt på hemsidan och med nyhetsbrev. 

 

12. Övriga frågor: 

Kom ihåg Julbord lördagen den 23/11-2019  

på Plevnagården  i Malmköping. 

Sista anmälningsdag och betalning är den 7/11-2019. 

 

13. Mötet avslutas: 

Ordförande Ola Andersson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Ordförande:   Vid protokollet: 

RC Ola Andersson  Ann - Christine Lindkvist 

 


