
                                        
 

Årsmöte 2020 för Yamaha Custom Club Sweden, org.nr. 847000–9054  
 
Årsmötet sker digitalt på YCC´s hemsida och röstning kan ske från  
den 3/8 fram till kl. 14:00 på fredag 15/8.  
 
 
 

§1. Mötets öppnande 

 

§2. Val av mötesordförande samt protokollförare för mötet 

 

§3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 

mötets protokoll 

 

§4. Fastställande av röstlängd 

 

§5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst  

• Utlysning har skett via mail, kallelse i medlemsbrev, annons på hemsida och i 

medlemstidning  

 

§6. Godkännande av dagordningen 

 

§7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhets- och kassaberättelse  

• Enligt bilagor 7.1 (verksamhet), 7.2 (resultat) och 7.3 (balans) 

 

§8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse  

• Enligt bilaga 8.1 (revisionsberättelse)   

 

§9. Redovisning av Regionernas verksamhet  

• Enligt bilagor 9.1 t.o.m. 9.8 regionvis. Redovisas på hemsidan 



 

§10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

 

§11. Behandling av ärenden som stadgeenligt framförs av klubbens medlemmar, 

samt förslag från styrelsen  

• Bilaga 11.1 – motion från Klas Panthell § 8 – Val av styrelseledamot 

• Bilaga 11.2 – styrelsens svar på motion i bilaga 11.1   

• Bilaga 11.3 – motion från Ethel & Christer § 3 – Medlemskap 

• Bilaga 11.4 – styrelsens svar på motion i bilaga 11.3  

 

§12. Fastställande av verksamhetsinriktning 

• Bilaga 12.1 

 

§13. Fastställande av medlemsavgift 

 

§14. Fastställande av budget  

• Bilaga 14.1 (budget)  

 

§15. Val av ordförande/president  

• Inget val i år  

 

§16. Val av övriga ledamöter till styrelsen 

Val sker med följande periodicitet: 

 

• Jämna år väljs kassör för två år 

 

• Jämna år väljs ledamöter för regionerna Norr, West, Halland & Småland för    

2 år – kandidat till årsmötet väljs på respektive regions medlemsmöte och 

fastställs på årsmötet 

 

• Fyllnadsval för region Mitt för en tid av 1 år 

 

• Varje år väljs suppleanter i alla regioner för ett år - kandidat till årsmötet väljs 

på respektive regions medlemsmöte och fastställs på årsmötet 

 



 

§17. Val av revisorer samt revisorssuppleant 

• Val av en revisor för två år - valbar till post som revisor är även icke medlem 

• Val av revisor suppleant - väljs för ett år   

 

§18. Val av valberedning 

• Den skall bestå av tre medlemmar, varav en sammankallande.  

 

§19. Övriga ärenden. Inga för klubben bindande beslut kan fattas under 

denna punkt 

 

§20. Mötet avslutas  


