
 

 

Styrelsemöte Yamaha Custom Club Sweden 

 2019-10-26 ABF-Huset Stockholm 

1. Ordförande Clas Blomberg öppnade mötet 

2. Närvaro :Ordf Clas Blomberg, Kassör Gunilla Johansson, Sekreterare Maria Oskarsson, 

East: Ola Andersson, South: Per Nilsson, West: Bijan Eghlima, Halland: Lars Fritzon, 

Småland Arnold Nyström, Värmland/Örebro: Hans Lindsten, Norr: Tommie Nylund, 

Mitt: saknas representant. 

3. Till justerare valdes Arnold Nyström 

4. Dagordningen godkändes 

5. Från föregående protokoll diskuterades YCCs sidor på FB och hemsidan. Ola 

redovisade hur Mattias jobbar med att samköra hemsidan mot FB sidan. Det visar sig 

att det finns flera sidor med ycc som ej bör finnas, dessa ska vi försöka ta bort genom 

att ta kontakt med deras sidadministratör. Den sidan som gäller är Yamaha Custom 

Club Sweden. Styrelsen kom överens om att varje region ska informera sina 

medlemmar så att inte inlägg hamnar på fel sidor. Styrelsen kom också överens om 

att låsa regionssidorna så bara regionens medlemmar ser lokala inlägg.                                                                                               

Clas fick i uppdrag att kolla upp kostnad på att märkesskydda YCC Sweden.  

6. Gunilla redovisade ekonomin där vi nu har 125 995,41 kr i kassan.                           

Tyvärr hade inte Norr inkommit med rapport om kostnaden för årsträffen i Byske.                                

Styrelsen beslutade att vi tar ut en frakt avgift på 49:- på ryggmärket som ligger kvar 

på 300:- st. Detta skall ändras på hemsidan (300+49) ryggmärken finns som lagervara. 

7. Diskussion angående region Mitt där regionschef är vakant. Clas tar kontakt med 

Norr och tillsammans ser dom om det kan bli ett samarbete med Mitts 

kontaktombud. Uppdrag till kansliet är att plocka bort de namn som inte är aktuella 

som kontaktombud längre.                                                                                                            



Beslutet blir att lägga Mitt vilande tills man hittar en ny regionschef och att 

kontaktmän driver vidare Mitt i samarbete med Norr. 

8. Val av suppleanter som skedde på årsmötet för Mitt (Roland Sand) och East (Lars 

Hedman) har ej skett enligt stadgarna.                                                                                                                                      

Beslutet i styrelsen blir att dessa namn som blev valda ej gäller.                                          

Val av regionschef och vice regionschef skall ske på regionens medlemsmöte som 

skall vara protokollfört och inskickat till styrelsen innan årsmötet. 

9. Revisor suppleant är tillsvidare vakant då det inte finns någon kandidat ännu. 

10. Styrelsen beslutade att den plats i valberedningen som var vakant är tillsatt då 

Michael Ohlin blev tillfrågad och svarade ja. 

11. Fråga angående om presidenten eller annan representant för YCC Sweden får äska 

pengar till internationella träffen.                                                                                                 

Det finns ett tidigare beslut på att det är ok men styrelsen la till ett förtydligande att 

maxbeloppet är 5000 kr. Styrelsen beslutade att detta gäller tillsvidare. 

12. Clas informerade om det han hittills fått svar på från Romme Alpin angående 

årsmötet 2021. Boende ingår inte i träffavgiften, tält är ej tillåtet. 

Clas och Bijan jobbar vidare på ett eventuellt samarbete med Vulkan där vi eventuellt 

gemensamt kan lägga våra årsmöten. Inga beslut fattades i denna fråga utan 

återkommer med detta ärende vid ett senare möte då det gäller 2121.  

13. Per informerade om tre offerter från Exakta som han fått in angående tidningen, 

offerterna är räknade på 1000 ex. Clas hade inte fått in offert från vårt nuvarande 

tryckeri, Ljungbergs tryckeri, så denna fråga bordlades till ett senare tillfälle och 

beslut. 

14. Bijan och Ola informerade om hur samarbetet med Vulkan varit på Hojrock, YCC fick 

ha sin stora flagga upphängd på tältet osv. Båda var överens om att det fungerat bra 

och att det inte blivit någon extra kostnad för klubben då varje medlem från dessa 

klubbar betalat för sig så ingen klubb behövde stå för kostnad för campen.      

Styrelsens förslag och beslut är att vi inte betalar för någon camp men om vi 

samarbetar med någon annan klubb och det då inte kostar något finns YCC 

representerade på träffar med flagga och beachflaggor som redan finns ute hos 

regionerna. 



15. För sent inkommen motion till årsmötet från Klas Pantell är diskuterad i styrelsen och 

slutgiltigt beslut tas i styrelsen på vårmötet. Beslutet läggs därefter fram på årsmötet 

2020.  

16. Medlemsantal 2019 är 596 betalande.                                                                                    

Clas skickar ut mail till alla medlemmar och påminner om att betala medlemsavgift i 

tid innan nyår. 

17. Clas informerde lite runt internationella 2020 i Finland.                                                 

Det kommer att läggas in information på hemsidan. 

18. Per informerade om årsmötet på Hanksville 14-16 aug 2020. Träffpris 700 kr senast 

1/7 då ingår mat, tältplats och musik en kväll. Stugor bokas direkt hos Hanksville. Det 

kommer att ligga inbjudan på hemsidan och även i tidningen. 

19. Clas informerade om kommande MC-mässa i Göteborg 2020. Det finns en budget på 

15000 kr. Beijan kommer att vara den som är ansvarig och han informerade lite om 

sina planer som är på gång. Information kommer på hemsidan. 

20. Avrapportering: samtliga regioner har haft bra med aktiviteter under sommaren 

2019. 

21. Medlemsfrågor: drivmedelsrabatt från preem? Clas kollar med Michael Ohlin.       

Göra en särskild plats på hemsidan där du hittar rabatt som YCC medlem, Ola fixar. 

Finns det ett tak att äska pengar för regionerna? Styrelsen kom fram till att den 

summa vi fick tidigare per medlem till regionerna gäller som tak.                                        

Regionernas mötesprotokoll skall skickas till Ola som lägger in på hemsidan. 

22. Blev inget datum bestämt angående nästa möte men telefomöte i mitten av februari 

och fysiskt möte någon gång senare på våren. 

23. Idé från Arnold att köra MC på vårmötet, Clas och Ola diskuterar vidare runt idén.  

Per informerade om reklam varor från MerSport ev trycka upp fler fasadflaggor 

(50x80 storlek) minst 50st 80 kr + moms. Årströjan skiftar färg varje år?                             

Diskussion angående reklamvaror finns en del i lager hos tryckeriet.                                                                           

Per kollar om möjlighet finns att trycka YCC:s tryck på privat tröja t.ex. kevlarhoodie. 

Vi kan äska pengar från SMC för medlemmar som åker på Hoj-X.                                                       

Ola gick igenom lite hur man lägger in inlägg på hemsidan.  

24. Ordförande tackade och avslutade mötet.   



 

 

 

 

 

     Ordförande /President Clas Blomberg                      Sekreterare Maria Oskarsson 

 

      _____________________________                        _________________________ 

 

     Justerare Arnold Nyström 

     _______________________  

 

 

 


