
 

Telefonmöte styrelsen Yamaha Custom Club Sweden 

Datum: 2020-04-19 Tid: 18.00 

Närvarande: Clas Blomberg – President, Per Nilsson – Vice President,  
Gunilla Johansson – Kassör, Maria Oskarsson – Sekreterare,  
Ola Andersson – East, Hans Lindsten – Värmland/Örebro,  
Arnold Nyström – Småland, Bijan Eghlima – West, Lars Fritzon – Halland 

Frånvarande: Stefan Larsson – Norr, Vakant – Mitt 

1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 
2. Sekreteraren noterade närvaron. 
3. Val av justeringsman Arnold Nyström. 
4. Dagordningen godkändes 
5. Föregående protokoll. 

5.1 Revisor suppleant. 
Bordlades till årsmötet och blir valberedningens uppgift. 
5.2 Per informerade – fasadflagga måste beställas 50st, styrelsen överens om 
att låta bero och se om intresse finns iså fall kontaktas Per. Tryck på egen 
kevlar hoodie – kan bli åverkan på kevlaren så detta kan bli ett problem att 
trycka så det blir inte något fortsatt arbete med tanken att trycka egna plagg. 

6. Styrelsen beslutade att lägga till nya användare till Swedbanks internetbank. 
Ola Andersson (East)  
Erik Kernehed (Mitt) 

7. Gunilla redovisade resultat och balansrapporter 
8. Gunilla redovisade liggande budgetförslag och justerar när allt är klart så det är 

komplett till årsmötet. 
9. Per informerade om årsmötet på Hanksville, planerna fortgår.             Men med 

tanke på coronaviruset så måste styrelsen ta ett beslut om årsmötet måste 
ställas in senast 20 juli och Per ger besked senast 3 veckor innan till Hanksville. 
Senaste anmälan är 15 juli. 

10. Årsmötet 27 – 29 augusti 2021 diskuterades. Clas har försökt få kontakt med 
andra Yamaha klubbar men inte fått något svar så arbetet att ha årsmötet på 
samma plats ihop med Vulkan fortskrider. 
Styrelsen beslutade: att vi tackar nej till Romme Alpin och går vidare med 
Västervik Resort. 
Clas tar kontakt med Vulkans president om ev. fortsatta planer. 



11. Motion: Förslag till stadgeändring Passivt medlemskap. 
Motionen bifalldes av styrelsen med ett tillägg att styrelsen tar fram detaljer vi 
nästa styrelsemöte som kan läggas fram på årsmötet som förslag från 
styrelsen. 

12. Motion från årsmötet 2019. Motion gällande § 8. 
Styrelsen yrkar på avslag. De flesta regioner har idag vice regionchef  
som blir kallad om inte ordinarie kan så styrelsen ser inga problem. 

13. Kallelse till extra årsmöte. Om motionen  
Förslag till stadgeändring bifalles behövs ett extra årsmöte. De som anmält sig 
till ordinarie årsmöte får ett mejl angående detta förfarande via mail och via 
hemsidan så att ett extra årsmöte kan hållas direkt efter ordinarie enbart med 
denna Motion.  

14. Val av vice president sker på konstituerande mötet efter årsmötet. 
15. Bijan redogjorde för MC-mässan kostnaden blev 1173: -. YCC blev positivt 

bemötta och det resulterade i 20 nya medlemmar. 
16. Val i regionerna kan ske via mail eller fysiska möten det väljer regionerna men 

vi måste ta hänsyn till rådande omständigheter i och med coronaviruset bara 
valen är gjorda innan årsmötet. 

17. Fanns inga medlemsfrågor att behandla. 
18. Nästa möte 26–28 juni Solviken – Sommen – Tranås. Arnold informerade om 

upplägget han har bokat för 20 pers. Om det måste avbokas bör det ske 3 
veckor innan. Fysiskt möte planerat till 7 november i Stockholm. 

19. Per informerade om att det finns nu badlakan i shopen för 295: - och att det 
finns rea i webbshopen.  

20. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

_______________________________   _______________________________ 

Ordförande            Sekreterare 
 
 

______________________________ 

Justerare 

 


