
 
 

ÅRSREDOVISNING FRÅN EAST. 

 

Först vill jag tacka för förtroendet jag ar erhållit av medlemmarna i region East, ja 

även om jag med blev förvånad att bli tillfrågan som regionchef för East. 

 

Vad har hänt inom region East, ja det har varit mycket aktiviteter och trevliga 

medlemmar. Vist regionen har förlorat lite kontaktmän men jag hoppas at dom nya 

kontaktmännen/kvinnan har gjort vad man önskat under senaste perioden.  

Passa på åter att önska dom nya välkomna. 

 

Jag vill inte sitta och titta bakåt på det gångna hoj året men lite från året finns med. 

YCC East hade en tipsrunda i norra delen av regionen där det var ca 20 deltagare. 

Även så gjordes det en hemlig resa som slutade i Falun på den gamla anstalten så 

där fick vi känna hur det var att vara inlåst intern under natten. Vi var alla och åt en 

god matbit på en restaurang och jag såg inga mörka miner utan det var ett mycket 

glatt härligt gäng från YCC East som verkligen hade trevligt. Sen hade vi en härlig 

julmiddag i Malmköping på Pleviagården ett annat gäng av YCC:are tog båten över 

sundet mot Åland jag hoppas att även dom fick en härlig stund tillsammans. 

Skall inte glömma årsmötet i Byske där det kom ca hela 100 YCC:are för att delta. 

Sen kom den där viruset Convid-19 och ställde till det mycket för oss i YCC, med 

inställda möten och aktiviteter, men tåliga som vi är så jobbar vi vidare. 

 

Framtiden ja vad skall man önska sig bra fråga även fundering. Jag hoppas på att vi 

kan göra mera härliga aktiviteter både söder och norr samt väster i regionen East. 

Vad jag menar är att vi som medlemmar börja att skapa lite mera aktiviteter så får vi 

nog mera fart på vår region vi är ca 135-150 medlemmar i 5 län så nog borde vi 

kunna skapa lite mera. Ett uttalande som Peppe har gjort är det är inte så svårt att 

skapa en aktivitet så länge det finns intresse att vara med och delta. 

 

Även om det nu är covid-19 tider i landet så ser jag mycket fram mot framtidens nya 

aktiviteter. Vad kan hända jag planerar ett nytt julbord sen vet jag att det planeras en 

hemligresa, klart att det även kanske planeras mera trevliga aktiviteter/körningar. 

 

Under året så har region East subventionerat följande aktiviteter, hemliga resan och 

julbordet på Plevnagården i Malmköping med totala summan av 4200 kr. Vi har en 

stabil regions kassa så framtiden ser ljus ut tycker jag. Man vi har som vanligt svårt 

att skapa oss egna intäkter. Men vi har pengar att använda oss av till nya aktiviteter. 

 

Avslutningsvis så önskar jag er alla i region East fortsatt trevliga härliga tider och att 

vi kommer att träffas på vägarna och på våra aktiviteter. 

 

 

Med vänlig hälsning: 

Regionchef Ola Andersson, YCC1752 

Mobil/SMS: 070–6801570 

Mejl: regchef.east.ycc@gmail.com 


