
 

Årsmöte 2020 för Yamaha Custom Club Sweden, org.nr. 847000–9054  
 
Årsmötet genomfördes digitalt på YCC´s hemsida och röstning var öppen 
från måndagen 3/8 fram till kl.14:00 på lördagen 15/8 2020.  
 
§1. Mötets öppnande  
 
§2. Då det inte var ett fysiskt möte så sattes Clas Blomberg som mötesordförande samt 
protokollförare för mötet sekreterare Maria Oskarsson 
 
§3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets 
protokoll valdes Christer Holst & Bo Andersson 
 
§4. Antal deltagare 87st 
 
§5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst  
     •   Svar Ja  
 
§6. Godkännande av dagordningen  

● Svar Ja 
 
§7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhets- och kassaberättelse 
enligt bilagor 
     •   7.1 verksamhet, Ja 100% = 87 röster 

● 7.2 resultat, Ja 97,70% = 85 röster, Nej 2,30% = 2 röster 
● 7.3 balans, Ja 98,85% = 86 röster, Nej 1,15% = 1 röster 

 
 
§8. Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse enligt bilaga 8.1 
     •  revisionsberättelse, Ja 98,85% = 86 röster, Nej 1,15% =1 röst 
 
§9. Redovisning av Regionernas verksamhet  
     • Enligt bilagor 9.1 t.o.m. 9.8 regionvis. Redovisas på hemsidan  
       Godkännes med 100% besvarat.  
 
§10. Styrelsens ansvarsfrihet godkändes med 86 röster mot 1 röst.  
  
§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  

Motionen bifölls med 36,78% = 32 röster och AVSLOGS med 63,22% = 55 röster 

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

       • Bilaga 11.4 – styrelsens svar på motion i bilaga 11.3 
  
Motionen BIFÖLLS med 88,51% = 77 röster mot Avslag 11,49% = 10 röster 
 
§12. Verksamhetsinriktning godkändes till 100% enligt bilaga 12.1  
 



 

§13. Fastställande att medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad och 
godkändes till 100% 
 
§14. Fastställande av budgeten enligt bilaga 14.1 godkändes med 98,85% = 86 röster  
 
§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. 
Sittande kassör Gunilla Johansson omvaldes med 100% av rösterna  
 
      • 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  
 
Region Norr valdes StefanLarson 955 
Region West valdes Bijan Eghlima 71 
Region Halland valdes Lars Fritzon 1131 
Region Småland valdes Arnold Nyström 802 
Fyllnadsval för region Mitt för en tid av 1 år valdes Marc Ersson 449 
 
      • Varje år väljs suppleanter i alla regioner för ett år - kandidat väljs på respektive 
regions medlemsmöte och fastställs på årsmötet 
  
Suppleant region Norr valdes Tommie Nylund 158 
Suppleant region West valdes Nettan Pettersson 604 
Suppleant region Halland valdes Allan Ekström 1527 
Suppleant region Småland Valdes Johan Westergren 1997  
Suppleant region Värmland/Örebro valdes Thomas Johansson 1909 
Suppleant region Mitt VAKANT 
Suppleant region East valdes Mikael Benedicks Lundahl 1116 
Suppleant region South valdes Andreas Gyllarp 1333  
§17. Sittande revisor Ingalill Skoog omvaldes på 2 år, Ja med 100% 
       Revisor suppleant på 1 år är vakant 
 
§18. Sittande valberedning ställer upp för omval och valdes till 100% 
Sammankallande Tomas Welander, Tommie Nylund & Michael Ohlin  
 
§19. Inga övriga ärenden kom in till styrelsen 
 
§20. Mötet avslutades 15/8 kl 14.00 
 
 
 
_________________________________         __________________________________ 
Ordförande/President Clas Blomberg                Sekreterare Maria Oskarsson 
 
 
 
_________________________________        __________________________________ 
Justerare Christer Holst                                 Justerare Bo Andersson 


