
 
 

 

Protokoll från medlemsmöte YCC Värmland/Örebro 180908 
 
Närvarande: 14 st medlemmar  

1. Mötets öppnande  
Hasse öppnade mötet och hälsade 
alla välkomna.  

2. Val av ordförande för mötet  
Sittande som var Hasse 
Lindsten.  

3. Val av sekreterare  
Britt-Marie Kvick valdes till 
sekreterare.  

4. Val av justeringsman  
Bosse Andersson valdes till 
justeringsman.  

5. Godkännande av dagordninen  

Dagordningen 
godkändes.  

6. Ekonomi  

Ekonomin redovisades och vi har 823 kr kontant i kassan och 3 143 kr på 
Swedbanks konto.  

7. Årsmötet i Degernäs 2018  

Årsmötet blev överväldigande positivt och de flesta var riktigt nöjda med 
både mat, boende och underhållning. Hasse fick en stor eloge från oss alla 
för sitt engagemang inför och under hela träffen. Och våran arbetsgrupp 
gjorde en mycket bra insats.  

8. Kommande aktiviteter i höst och vinter  

Ing-Marie hade önskemål om att återuppta de möten då vi gick ut och åt 
tillsammans. Bowling på Pitchers. Kräftskiva hemma hos Sussie och Kent 22/9. 

Bluesbåten 20-21/10 Karlskoga MC bjöd in till kräftskiva 15/9, oktoberfest: 
20/10, pubkväll 17/11 och julfest 8/12.  

9. Mässa/Hoj-X  

MC-mässan är på Friends Arena i Stockholm 25-27/1. Om intresse finns 
så åker vi kollektivt dit och bokar in oss på något bra boende. Hoj-X i Finland 
är första helgen i februari, intresset för att åka dit var ganska så svalt.  



 
 

 

10. Kärran  

Region West är intresserade av att ta över kärran. Ev. att de tar över och 
att vi får låna den när vi behöver. I så fall skänker vi den till dom men 
inredning och tält behåller vi.  

11. Övriga frågor  

Håkan E. funderade på hur vi ska få in nya medlemmar. Ett förslag var 
att vi ev. hyrde en lokal och där kanske få in lite ungdomar som vill ha 
någonstans att meka med sina motorfordon. Men en lokal var inte 

aktuellt just nu. Fler förslag var att få hemsidan lite mer levande, att 
lägga ut på facebook och att bjuda in tidningar att göra ett reportage.  

12. Nästa möte  
Nästa medlemsmöte kommer vi att ha i Karlskoga MCs 
klubblokal. Det kom upp två förslag på passande helger och det var 
lördagen den 9e mars och  

lördagen den 16e mars. Får kolla upp vilken som passar bäst. Efter 
mötet blir det lite kalas och då är även Karlskoga MCs medlemmar 
välkomna. Boda Borg har övernattningsmöjligheter till en billig 
penning.  

13. Mötet avslutades  

Hasse tackade och  avslutade mötet  

Sekreterare: Britt-Marie Kvick  

 
Justeringsman: Bosse Andersson 


