
 
 

Protokoll från medlemsmöte YCC Värmland/Örebro 180224  

Plats: Ahlsell Maskin AB, Örebro  

Närvarande: 15 medlemmar Värmland/Örebro samt president Claes Blomberg  

1. Mötet öppnas  

2. Hans Lindsten väljs till mötesordförande  

3. Tina Bergström väljs till sekreterare för mötet  

4. Ing-Marie Hedlund väljs till justeringsman  

5. Dagordningen godkänns  

6. Ekonomi:  Kontant i kassan: 1726:- Konto Swedbank: 1823:-  den 6/12 2017 Att 

administrera medlems kontot samt årsmöteskontot väljs Hans Lindsten och Tina 

Bergström  

7. Hans Lindsten väljs till regionchef. Tina Bergström och Jan-Erik Gorczyk väljs till 

kontaktmän Sussie Jensen väljs till styrelsesuppleant  

8. Mötet beslutar att vi även i år ska ha en station på Poker Run som går av stapeln 

den 19 maj. Onsdagskörningar kommer att köras som vanligt. Tips om turer 

mottages tacksamt.  

30/4 Valborgskörning till Askersund  

1/5 Vårmönstring med Garaget/Big Twinns  

10/5 Hemlig tur med Fenix/Big Twinns              

Det här är några förslag som kom upp. Vi ska försöka skicka ut en kalender med                 

planerade turer. Alla förslag är välkomna  

9. Det Internationella Rallyt är i år i Danmark 8-10 juni.  

Mail till Hasse L om man planerar att åka: hans.lindsten@ahlsellmaskin.se Då resan 

är ganska lång kommer det ev finnas möjlighet med en övernattning i Lynge om man 

åker tidigare i veckan  

10. Årsmötet på Degernäs camping:  

Till arbetsgrupp väljs; Hans Lindsten, Kenth Jensen, Sussie Jensen, Hans 

Andersson, Lilian Rydén De kommer att planera och fördela arbetet. Ett möte som 

bara rör årsmötet kommer alla kallas till i juni. Bosse Andersson kollar möjligheten att 

hyra tält, bänkar, bord mm från närområdet Therese Elfbris ordnar tryck av träfftröjor. 

Ordförande till årsmötet, mat och musik är bokat.              

Bosse och Maggan Andersson tittar på en ride out.  

11. Övriga frågor: YCC släpet; Försäkringen är betald. Släpet är skrivet på Hasse L 

och står parkerat på Jonnys jobb. Claes Blomberg meddelar att hemsidans framtid är 

oviss då ingen ansvarig att sköta den finns.  Avtalet med gamla webbutiken för kläder 

är uppsagt och ny samarbetspartner finns. Det kan bli en dålig kollektion till en början 

men förhoppningen är att det blir bättre snarast. Ev kommer det bli utförsäljning av de 

gamla kläderna regionvis.   

12. Punkten Hoj-X inte längre aktuell då det redan varit.  

13. Nästa medlemsmöte blir i höst. Kallelse kommer  

14. Mötet avslutas  

  

 Vid pennan Tina Bergström   Justeringsman Ing-Marie Hedlund 


