
YCC South medlemsmöte Svalöv 2019-12-07 

 

Närvarande: 16 medlemmar 

 

Buchman hälsade välkomna och öppnade mötet 

 

Rapport från styrelsemöte 

 (https://yccsweden.se/wp-content/uploads/2019/11/Styrelsemöte-2019-10-26.pdf) 

 Facebook YCC Sweden för RIKS samt SOUTH har egen sida enligt tidigare 

 ENDAST FÖR MEDLEMMAR! Styrelsen jobbar på att övriga sidor avvecklas 

 NYA ryggmärken beställda – 300kr + frakt 

 Region Mitt saknar regionchef – kontaktmän upprätthåller informationen i  

Regionen. Medlemsantal 596 – varav South 122 

 Årsmöte 2021 – presidenten jobbar med Romme Alpin, Borlänge (samma som 

 SMC) dock ej tält! 

 Hojrock Västervik fungerade OK med VUR och förväntas fortsätta samarbete 

 Internationella 2020 i Finland – Viking Line bokad onsdag/söndag  

– information kommer i tidningen och på hemsidan  YCC UK (Virago och/eller 

YCC – info kommer) anländer förmodligen tisdag via??? – information  

kommer…… 

 Panthells motion diskuterades (se styrelseprotokoll) 

 mc-mässan 2020 i Göteborg plus fest lördag 25 januari – anmäl till Buchman 

om festdeltagande? 

 Klubbrabatter – t.ex. Preem m.m. – info kommer från styrelsen 

 YCC-butiken – collegetröja i 3 nyanser med tryck 

 

Årsmöte 2020 – Hanksville Farm 14-16 augusti 2020 

 Information/ANNONS i tidningen i februari 2020 samt hemsidan 

– bokning fr.o.m. 2020-02-01 …… 

 Aktivitetshjälp beslutas vid kommande medlemsmöte i april 2020 

 (personal, lotteri, ride out, incheckning m.m.) 

 

Vinteraktiviteter  

 Förutom fikaträffar som läggs ut under ”Aktiviteter” på klubbens hemsida….. 

https://yccsweden.se/wp-content/uploads/2019/11/Styrelsemöte-2019-10-26.pdf
https://yccsweden.se/wp-content/uploads/2019/11/Styrelsemöte-2019-10-26.pdf


 Bowling ev med VUR – Buchman ÅTERKOMMER med plats? Eslöv, 

Kristianstad, Hässleholm …..? och tidpunkt! 

 Mc-mässa Bella Center 8 februari 2020 – med efterföljande buffé hos 

DalleValle, Fisketorvet – INTRESSEANMÄLAN och Christer INFORMERAR 

under ”Aktiviteter” på hemsidan 

 

Våraktiviteter 

 Medlemsrekrytering? Yamaha center eller annan anknytning? FÖRSLAG? 

 YCCs monter på mässan i Göteborg? INFORMATION OM MEDLEMSKAP? 

INFORMATION FRÅN BUTIKEN? Kollar med West …… 

 UPPTAKT ÄLMHULT 25-26 april 2020 – Rolf tar emot anmälan.  

Dubbelrum 1200kr / enkelrum 865kr. INFO under ”Aktiviteter” på hemsidan 

 BORNHOLM – Rolf tänker åka till Bornholm 21-24 maj 2020 – DETALJERAD 

INFORMATION under ”Aktiviteter” på hemsidan 

 MUSTASCHKORTEGEN – 6 juni 2020 – avslutas INTE på torget i Hässleholm 

……. Buchman informerar under ”Aktiviteter” på hemsidan 

 FRUKOSTKÖRNINGEN – 13 juni – Buchman informerar under ”Aktiviteter” 

på hemsidan 

 

Efter mötet samlades anmälda YCCare till julbord …….. 

 

 

Noterare: Christer 

Justerare: Buchman 

 

 

  


