Lördag den 5 juni 2021

Protokoll medlemsmöte YCC South
Dagordning
1. Öppna
Per ”Bushman” Nilsson hälsar välkomna till mötet.
Gäster på mötet är vår president, Clas Blomberg, och Vice regionchef Småland, Johan
Westergren.
Rolf Sidgren vill ha ett tillägg på agendan: 4a
2. Sekreterare för mötet
Andreas Gyllarp väljs.
3. Rösträknare
Kenny Baech och Lars Jonsson väljs.
4. Söndagskörningar
Per N. tar upp frågan om hur det fungerar med söndagskörningar. Samtliga säger att det är
dåligt med deltagandet.
Beslut tas att köra från Hanksville farm, Svalöv på söndagar kl 11:00 fr.o.m. 13/6.
Information till medlemmarna hinner inte gå ut innan.
4a
Rolf föreslår att vi ska lägga våra medlemsmöten på farmen. Rolf ska ha talat med Farmen
om att det avtal vi hade med dem innan fortfarande gäller. Då uppfattningen om att detta
avtal inte gäller längre, måste detta undersökas.
Per N informerar om att anledningen till att vi samlas på Frostavallen, är pga Covid-19.
Där har vi möjlighet att träffas och samtidigt att hålla avstånd till varandra. Något som blir
svårt i lokaler.
5. Osby- och Danmarksturen
Som det ser ut nu är läget oklart om dessa går att genomföra pga Covid-19 läget.
Ronnie Lejon hoppas att kunna genomföra dessa turer och återkommer senare under
sommaren med information.
6.

Regionsträff
Per N tog upp möjligheten till en regionsträff för YCC South. Tanken är att lägga den på
Kristianopels camping i Blekinge. Datum är ännu okänt. Tanken är en träff från fredag –
söndag. Mer info kommer.
Hemliga resan
Vi kommer att bli 7 regioner och det kommer att finnas ca 120 platser.
För oss i South startar resan på fredagen.
Övernattning på vandrarhem (25 platser) pris ca 300 – 600 kr. Där fixar vi frukost själva.
Vidare färd på lördagen till målet på resan.
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Där gäller: del i dubbelrum 800 kr. middag, frukost, underhållning ingår.
Sänglinnen går att boka.
7. Val av regionchef
Per Nilsson får fortsatt förtroende av medlemmarna att fortsätta som regionchef efter
röstning
8. Vice regionchef
Ronnie Lejon välj som ny vice regionchef
9. Info från styrelsemötet
Clas Blomberg informerar om det senaste styreslemötet.
Ekonomin ser god ut.
Det finns inte så mycket info om årsmötet i Västervik än.
Mer info kommer
10. Info om turbulens i klubben
Clas Blomberg informerar om turbulensen i klubben och vad som har hänt.
Det har bla skickats ut mail som många har undrat över. Webmastern för YCC har dessutom
sagt upp sitt uppdrag.
Clas informerar om vad som har sagts och gjorts. Från styrelsens och sin egen sida.
Medlemmarna uttryckte sin tacksamhet att han ville komma ner till vårt möte och
informera.
11. Övriga frågor
Följande personer avtackades med en gåva:
Andreas Gyllarp (fd vice regionchef),
Rolf Sidgren (fd kontaktman),
Jörgen Persson (fd kontaktman)
Ny kontaktman presenterades: Kelle Aarbye (Åstorp)
Per nämnde även att det planeras besök på ett par vingårdar!

