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Styrelsemöte 14/11 2010 

 
 

 

Närvarande: Sigge, Charlotte, Raine, Jason, Birgitta, Erling 
 

 
 

1. Stockholmsmässan "På 2 Hjul" den 27/1 - 31/1 2011 Familjen Ness 

kommer dit. Det kommer finnas möjlighet för signering av valfri del på 
motorcykeln. Sigge Kollar upp om Victory har möjlighet att ge rabatterad 

inträde. 
 

2. Victory Club Sweden kommer ev att stå på mässan och informera om 

klubben. 
 

3. Årsmötet kommer att hållas på High Chapparall den 4/6 2011 
 

4. Förslag till gemensamma träffar: Kristianopel, Bike-Meet Hanksville Farm,  
Västervik. Ev. MC utställning om det blir minst 10 hojar. 

 

5. Dela in klubben i regioner ex, Stockholm, Göteborg, Norrland, Skåne. Hur 
välja någon som är lämplig för uppdraget?. Förslag om att lägga ut 

intresse förfrågan på hemsidan eller höra med MC handlarna om de vet 
någon lämplig. Vi funderar över detta. 

 

6. Just nu kollas det om det går att arrangera en gemensam tur till 
Moseldalen i sommar, förslagsvis i början av juli och att det läggs ut info 

på hemsidan så fort så möjligt. 
 

7. Charlotte och Anne har fått tillgång till att se inbetalningar på klubbens 

konto i banken, vilket underlättar för utskicka av beställningar och 
medlems kort. Anne ska sköta webbshopen. 

 
8. Webbshopen öppnar inom kort. Varor kommer att bli Hood-Jackor, T-

shirts, klubbmärken och bildekaler. 

 
9. Från första januari 2011 ska medlemsavgifter förnyas. Info läggs ut på 

hemsidan med stor röd text så att det inte ska gå att missa. 
Inbetalningskort och utskick blir annars en stor kostnad för klubben? Risk 
för medlemsfall? 

 
10.Jason får en egen flik på hemsidan ang tankar och funderingar rörande 

Victory och MC livet. 
 

11.Förslag om att skicka in bilder till "Månadens hoj" Bilderna visas på 

hemsidan och kan ev. användas till en snygg almanacka näste år. 
 

12.Kolla upp om det går att namnskydda klubben. 
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13.Nästa styrelsemöte ev. söndagen den 17/4 - 2011 

 
14.Övrigt: Förslag att klubbmedlemmarna ska kunna beställa "Namntaggar" 

via shoppen. 
 
Charlotte Andersen 

Sekreterare 

Victory Club Sweden 


