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Protokoll Styrelsemöte 17/4 2011 
 
Närvarande; Birgitta Persson, Raine Maaninka, Kent "Jason" Johansson, Sigge 

Andersen, Charlotte Andersen 
 
Ej Närvarande; Elving Isaksson, Erling Thorstensson 

 
1. Föregående mötesprotokoll 

   
 Intentionerna att enbart informera om betalning av 
 medlemsavgift för 2011 via hemsidan föll till stor del ut väl. Ett 

 tjugotal medlemmar betalade ej i tid men efter påminnelse via mail 
 och vanligt brev eller telefonsamtal har de flesta betalat 

 medlemsavgiften. De som inte betalat avaktiveras från hemsidan 
 efter dessa påminnelser. 
  

 En flik på hemsidan har skapats "Jason funderar" men inte 
 kommit i gång på grund av  tidsbrist. Målsättningen är att Jason 

 skriver något på fliken 1 ggr per månad i mån av tid. 
   
 Namnskydda Victory Club Sweden; s namn, har fallit i glömska. 

 Kostnad ca 1500- 2000 kr. Sigge tar tag i detta snarast. 
 

2. Styrelsens arbete och ansvar  
 

 Klubbens profilering 

 Klubbens profilering som exklusiv märkesklubb bibehålls i trycksaker 
 och medlemskort som i möjligaste mån har samma layout och 

 typsnitt. 
 Alla medlemmar fortsätter att  profilera och representera klubben på 
 bästa sätt ute på träffar och evenemang. Detta har redan gett 

 mycket goda resultat i antalet medlemmar som söker sig till klubben  
 och som tycker att den är både trevlig och givande att vara med i. 

 
 Ansvarsområde för styrelsemedlemmar gentemot styrelseuppdraget och 

medlemmarna. 
 Punkten tillkom framförallt efter synpunkter från styrelseledamot 
 Erling Thorstensson. Eftersom Erling inte var närvarande på mötet 

 och därmed inte kunde framföra sina synpunkter hade närvarande 
 styrelsemedlemmar inte möjlighet att bemöta synpunkterna. Punkten 

 föreslås istället att ytterligare avhandlas vid nästa möte. 
  

  Gemensamma beslut i styrelsen. 

 Frågan gäller på vilken nivå styrelsemedlemmar kan arbeta utan att 
 beslut ska tas gemensamt i styrelsen. Detta för att 

 administrationsarbetet  inte ska bli för tung rott, om alla i alla frågor 
 ska behandlas av alla i styrelsen. För att underlätta administration av 
 medlemsregister, skicka välkomstbrev till medlemmar, mail-svar till 

 medlemmar och andra MC aktörer, hemsida  och liknande  ska beslut 
 av  mindre mått kunna tas gemensamt av ordförande och 

 sekreterare utan att hela styrelsen tillfrågas. När det gäller större 
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 frågor som påverkar klubbens inriktning och större ekonomiska frågor 

 ska styrelsen alltid ta gemensamma beslut. Gränsdragningen på vad 
 som är smått och stort kan naturligtvis vara en tolkningsfråga men 

 grundtesen är att det åligger alla styrelsemedlemmarna att alltid 
 handla och agera i klubbens bästa och tillvarata medlemmarnas 
 intresse. 

 
3. Regionsuppdelning - Regionsansvarig. 

 
 Eftersom klubben växer och det finns medlemmar i hela landet har vi 
 diskuterat om att dela upp klubben i Regioner, inledningsvis fyra 

 regioner Norr, Väst, öst och Syd. Ambitionen är att ha en 
 regionsansvarig i varje region som kan arrangera någon eller flera  

 aktivitet i regionen per säsong. Arbetet med att hitta 
 intresserade och lämpliga kandidater pågår men är lite trögt. Inga 
 nya namnförslag framkommer under mötet då styrelsen inte har så 

 många kontakter norröver. Förslag är att ta hjälp av MC handlarna 
och medlemmar för att hitta engagerade Victoryägare som ev. kan 

vara bra kandidater för uppdraget.  
  

 Mycket positivt är att! 
 Region Väst - Lars "Modde" Ekstrand har tackat ja till uppdraget 
 som regionsansvarig. 

 Region Syd får Presidenten som regionsansvarig. 
 

4. Årsmöte och träff på High Chaparral 
 

 Årsmöte 

 Datum för Victory Club Sweden;s årsmöte är den 4 juni. 
 Tid 16.00 – 17.30 

 
 Arrangemang och aktiviteter 

Vi diskuterar fram och tillbaka om olika aktiviteter som skulle kunna 

vara lämpliga vid träffen. Victory-Road show bussen och frukost 
bussen kommer att finnas på plats. Vi planerar för Victoryägarnas MC 

utställning mellan bussarna. Tältplats blir förhoppningsvis mitt emot 
bussarna. Sigge checkar av med Uffe som är ansvarig på High 
Chaparral. 

Förslag är att ha utställning av hojar under lördagen. Lördag och 
söndag bjuder Victory Club Sweden alla Victoryägare på frukost. 

Fredag och lördag kväll äter och minglar vi på Restaurang Diligensen 
eller där intill liggande restauranger eller bar.  

 

 Träfftröja 
Förslag till träff T-shirt godkänns, med vissa justeringar i text, T-

shirten ska vara svart m tryck bak och fram. Trycket på ryggen 
består av text Victory Club Sweden och bild på en Victory, framsidan 
kommer att ha ett mindre tryck med klubbnamn och undertext m 

High Chaparral 2011. Endast träffdeltagare ska kunna köpa denna T-
shirt. Pris kollas hos tryckeriet som Sigge använder sig av. Prov T-

shirt Herr måste bytas då färgen håller dåligt efter tvätt. 
Dam T-shirten ok.  
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5. Webbshop - Profilkläder 

 
 Hood m tryck fram och bak. 

Flera har haft önskemål om en Hood utan markerade sömmar, med 
stort tryck bak och mindre fram. Raine och Jason har kollat upp flera 
alternativ som verkar bra. Vi tar fram både Hood och T-shirt så fort 

vi löst frågan med vilket tryck vi ska ha och vem som ska göra det. 
Detta hör delvis ihop med nästa stycke. 

 
 Enklare system för beställning 

Jason har hittat en webbsida där vi ev. kan skapa vårt eget 

klädesmärke. I princip går det till så att var och en klubbmedlem 
själv kan gå in på sidan och beställa Hooden direkt från företaget, 

utan att någon från klubben ska sitta som mellanhand. Det som ska 
kollas är kvalitet, pris, hur beställningar går till, hur skyddar vi vår 
logga och ser till att rätt plagg beställs m rätt tryck (får vi artikelnr 

osv. på vårt plagg)? 
Charlotte kontaktar firman och kollar hur det fungerar. 

 
 Ryggmärke - Brodyr 

Flera medlemmar har efterlyst broderade ryggmärken m Victory Club 
Sweden logga. Raine kollar med en erkänd Brodyrfirma i Kalmar 
"Kalmar Brodyr AB" om de skulle kunna ta fram en snygg brodyr till 

ett ryggmärke samt kostnadsförslag.  
Raine kollar även upp om de ev. kan brodera ”namntaggar” till 

klubben. Ett Förslag till namntaggar finns redan men det vore bra om 
samma firma kan fixa båda delarna. 
Brodyrfirman som idag broderar våra hood-jackor har för tillfället 

mycket problem med leveranser pga. sjukdom. Om inte leveranserna 
kommer igång och är kontinuerliga eller pålitliga kommer vi att vara 

tvungna att byta brodyrfirma även för dessa. Vi hoppas dock på att 
det inte ska bli nödvändigt eftersom brodyren som de levererar är 
mycket snygg. 

 
 Avtal med Tryckeri 

Vi kommer kolla upp de ovanstående olika alternativen för tryckerier 
och sedan försöka göra ett fördelaktigt avtal för klubben.  

 

 
6. Rapport ang. admin av medlemsavgift – betalningar 

 
Vid styrelsemötet den 14/11 2010 beslöts det att klubben skulle 
avisera betalning av 2011 års medlemsavgift via hemsidan och via e-

post, inte genom att skicka ut inbetalningskort med post. Det har 
fungerat ganska bra men ett 20 tal medlemsavgifter betalades inte 

in. Inte för att medlemmarna inte ville vara med längre utan pga 
glömska.  Administrationen har påmint om medlemsavgiften via 
hemsida, e-post, ”riktiga” brev och slutligen telefonsamtal. Vi är nu 

inne i april månad och nu har de flesta medlemsavgifterna betalats in 
men vi har också fått ligga i för att få ordning på det. 

I en del fall har det också varit så att även om det står i 
välkomstbrevet att medlemsavgiften ska betalas inom en månad till 
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vårt bankgiro (numret står också i brevet) har man ändå gått och 

väntat på ett inbetalningskort från klubben.  
Vi har nu gjort om layouten på välkomstbrevet så att det tydliggörs 

att man ska betala in avgiften utan inbetalningskort. 
 

7. Övriga träffar och aktivteter 

 
 Västervik 

Förra året fick Victory Club Sweden en förfrågan från arrangörerna av 
MC dagarna på Gränsö, Västervik om att delta i deras nya giv, 
nämligen att MC klubbar ställer ut sina hojar och presenterar 

klubben. Tyvärr var dock kraven ganska höga från arrangörernas 
sida så vi valde att inte gå vidare med frågan. Då skulle man ha ca 

10 hojar att ställa ut, de skulle stå på utställningsområdet från 
torsdag – söndag lunch (dock fick man ta ut hojen för att köra 
kortegen), hojarna ska vara minst 80% original. Vi bedömde förra 

året att det var för svårt för oss att på kort tid få ihop ett sådant 
arrangemang. Vi har än så länge inte fått liknande förfrågan för årets 

träff så vi avvaktar med beslut om detta. 
 

 Öppet hus hos MC handlarna 
Vi lägger ut blänkare på hemsidan när Victory-handlarna har 
aktiviteter som öppet hus och provkörningar. Bra om någon från 

styrelsen eller medlemmar kan ställa upp och representera klubben. 
 

Närmast kommer handlarna att arrangera Motorcykelns dag den 7-8 
maj. 
Hos Claessons i Bromölla kommer Sigge o Charlotte och ev. någon 

mer från styrelsen att finnas på plats både lördag och söndag för att 
representera klubben. Eventuellt kommer en körning på t.ex. 

Humleslingan arrangeras om vädret så är gynnsamt. Förslag är att ta 
kontakt med klubb medlem som kan närområdet och för att lägga 
upp en trevlig runda. 

 
På Lugnets MC kommer Lars Ekstrand och Anne Jeppsson samt ev. 

Dick och Carina Öberg att representera klubben.  
 
8. Renodlad Victoryträff 2012 

 
Förslag om att vi ska arrangera en renodlad Victoryträff 2012. För att 

lyckas med ett så stort arrangemang bör vi sätta igång med 
planeringen redan nu. Frågor som Var, när, boendeformer, mat, 
bokningar, underhållning och aktiviteter gås igenom på mötet och 

förslag på platser kollas upp, förslag är bl.a. att engagera 
medlemmar lokalt på orten där det kan vara lämpligt att hålla en 

träff. Ang plats, är vi överens om att det ska ligga centralt mellan de 
orter där flest medlemmar finns. Boende ska finnas på plats men det 
ska även finnas möjlighet att tälta om så önskas. Mat ska kunna 

levereras på plats eller via catering. Underhållning både fredag och 
lördag kväll.  
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9. Övrigt 

 
 SMC och Klubbförteckning i MC tidningar. 

Jason tar kontakt m SMC och kollar upp vad som krävs för 
medlemskap och omnämnande i MC klubb förteckningar. 

 

 Sponsorer 
Styrelsen har vid tidigare tillfällen (bl.a. förmötet 5/6 2010) pratat 

om hur man ska få sponsorer till klubben. Sigge har tagit tag i detta 
och skickat en förfrågan till Victory återförsäljare i Sverige om ev 
intresse av att vara sponsor för Victory Club Sweden i utbyte mot ett 

omnämnande på vår hemsida som sponsor. Alla har varit positiva till 
detta och även en del medlemmar som är företagare har sponsrat 

klubben.  
Summan från sponsorer har varit frivillig då vi inte satt något fast 
pris. 

 
 Klubb i Tjeckien 

Generalagenten för Polaris i Tjeckien har mailat Charlotte ang. att de 
planerar att starta en Victory Club i Tjeckien. Många victoryägare där 

efterlyser en klubbgemenskap liknande vår. Vi kommer att hålla 
kontakten och höra hur det utvecklas och försöker bistå dem med råd 
och hjälp i den mån vi kan med tanke på den förhållandevis korta 

erfarenheten som vi har. 
 

 Protokoll på hemsidan 
 Styrelsen kommer att lägga ut protokoll från möte på 
 medlemssidan. 

 
 Almanacka 2012 

 Bilderna som publicerats som månadens bild kommer att användas 
 för att göra en Victory almanacka 2012 

 

 
 

Nästa styrelsemöte den 1/10 i Bromölla 
 
 

Charlotte Andersen 
Sekreterare 

Victory Club Sweden 
 
 


