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Styrelsen för Yamaha Custom Club Sweden avger denna verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2019-04-01 till 2020-03-31  

Denna verksamhetsberättelse skrivs med hänsyn till en säsong som har starkt blivit påverkad 
av det läge som världen har varit under påverkan av Covid-19 pandemin.  

Styrelsen har aktivt jobbat med att försöka behålla så många medlemmar som möjligt och 
även jobbat aktivt för att få in nya medlemmar i klubben . I april har vi nått 550 medlemmar 
vilket är likvärdigt med föregående år. Med tanke på alla inställda aktiviteter och träffar och 
därigenom minskade möjligheter att värva nya medlemmar bör vårt medlemsantal anses 
positivt.  

Styrelsen hade två fysiska styrelsemöten, ett i april 2019 och ett i oktober 2019. 
Styrelsen hade också telefonmöten i juli 2019.  

Årsmötet hölls i Byske med över 100 deltagare, ett mycket bra deltagarresultat med tanke på 
att vi var i vackra Norrland.  

De flesta regioner har lyckats ha sina medlemsmöten och vissa har fått ha sina val via email 
viket har fungerat bra.  

Vi deltog med vår monter på MC-mässan i Göteborg, montern var välbesökt och vi fick 
många nya medlemmar.  

YCC tidningen gavs ut som vanligt och alla våra gamla nummer har lagts ut digitalt på 
hemsidan.  

YCC Sweden gav ut 1 nummer av YCC tidningen – denna gång gav vi ut tidningen i februari, 
anledningen var att så många som möjligt skulle hinna betala in sin medlemsavgift.  

YCC Sweden närvarade på den Internationella Träffen i Tyskland 2019 – det blev 13 
personer som representerade YCC Sweden.  

Styrelsens aktiva jobb för att förbättra föreningens ekonomi har börjat ge resultat.  

Styrelsen har haft ett mycket gott samarbete och arbetsklimat. Styrelsen hoppas att genom 
detta fortsatt ha medlemmarnas förtroende för att verka för Yamaha Custom Clubs framtida 
existens. YCC har under 2019 etablerat sig i England vilket betyder att vi aktivt finns i 10 
länder.  
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