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Victory Club Sweden  

Årsmötes protokoll 4 juni 2011 

 

Närvarande var 32 Medlemmar 

1. Mötet öppnades av President/ordförande Sigge Andersen som välkomnade 

alla och alla presenterade sig för varandra. 
 

2. Val av ordförande för mötet och sekreterare för mötet valdes Sigge 
Andersen och till sekreterare/protokollförare valdes Charlotte Andersen 
 

3. Val justerare för protokollet valdes Mats Jönsson, Bjärred och Urban 
Knutsson, Trollhättan. 

 

4. Dagordningen godkändes med tillägg för val av revisor.  

 

5. Föredragande av verksamhetsberättelse, Charlotte Andersen  
 

Styrelsen har haft två Styrelsemöten under året. 

 

Tagit fram Klubbmärke och brodyr-logga till hood-tröjor samt brodyrlogga till Handdukar och 

bildekal. 

 

Webbshoppen uppstartad med försäljning av Hoodtröja med brodyr, klubbmärke och bildekal. 

 

Deltagit och representerat klubben på olika träffar och event som Hanksville Bike Meet 2010, 

Fallens dag Trollhättan, Barncancermilen i Borås med Lugnets MC. 

 

Varit med och arrangerat VIP träff på Claessons Motor i Bromölla med övernattning på Bromölla 

Camping. 

 

Ytterligare representerat Victory Club Sweden på öppet hus på Claessons Motor i Bromölla och på 

Lugnets MC i Borås. 

 

Årsmärken för medlemskap 2011  

 

Besökt MC mässan i Stockholm och överlämnat hedersmedlemsskap till Arlen, Cory och Zach Ness. 

 

Vidareutvecklat hemsidan som nu har ett frivilligt medlemsregister.   

 

Medlemsregister omstrukturerad så att "förbrukade medlemsnummer" kan återanvändas. Snart 

klart. 

 

Månadens bild på hemsidan är tänkt att bli en Victory almanacka 2012.  

 

Arbetet med att ta fram en funktion med uppdaterad karta är snart klar.  
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Arbete med att rekrytera regionsansvariga pågår. Reg. Väst är klar. 

 

Arbetet med att planera och boka sommarresan till Moseldalen är klart. Åtta medlemmar kommer 

att besöka Lars-Inge Larsson och hans hustru i Schweich, Tyskland.  

 

Värvat sponsorer till klubbens verksamhet. 

 

Tagit fram Träff T-shirts till årets träff på High Chaparral. 

 

6. Föredragning av revisionsberättelse - kan efter anmodan skickas till 
intresserad av Kassör Elving Isaksson e-post elving.isaksson@victoryclub.se 

 

7. Beslut om Styrelsens ansvarsfrihet. Årsmötet bifaller att ge styrelsens 
ansvarsfrihet 

 

8. Motioner och Förslag. Inga motioner eller förslag till årsmötet har inkommit 

– Mötet föreslår ändring i stadgarna så att motioner och förslag ska kunna 
lämnas senast en månad före årsmötet istället för senast 1 april. 

 

9. Fastställande av medlemsavgift – Årsmötet beslutar om oförändrad 
medlemsavgift för 2012. 

 

10. Fastställande av budget – Årsmötet godkänner budgeten 

 

11. Val av Vice President / Vice ordförande – Charlotte Andersen återväljs 

på två år. 

 
12. Val av sekreterare – då valberedningen inte hittat någon annan kandidat 

hittats till sekreterareposten beslutar årsmötet att återvälja Charlotte Andersen 
som sekreterare på två år.  
 

 
13. Val av övriga ledamöter och suppleanter  

Som ledamot på;  

två år väljs Mats Jönsson. Som ledamot på  

ett år väljs Kent ”Jason” Johansson 

Som suppleant på ett år 

Lennart ”Delli” Delin 

Raine Maaninka 
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14. Val av Kassör – Elving Isaksson fortsätter sin valperiod som kassör. 

14b. Tillägg - Val av revisor – Till revisor väljs Ethel Olsson på två år. 

15. Behörighet att teckna firma – Ordförande och kassör ges fortsatt             

behörighet att teckna firma. 

 

16. Val av valberedning på 3 år – Richard Nyrén väljs till valberedningen på 

tre år. 

 

17. Övriga ärenden 

Webbshop - Leveranser och kommunikation med nuvarande leverantör har varit 

otillfredsställande, många har fått vänta upp till två månader på leverans och 

Shop ansvarig har haft svårt att få svar på både mail och telefon från 

brodyrfirman.  

Vi kommer leta fram en ny leverantör av brodyr och hood-tröjor. Samtidigt 

kommer vi bilda en "Merch-grupp" som tar fram fler olika typer av kläder och 

merch-prylar till klubben. Om det går att lösa ska vi försöka ha ett tryck hos en 

profileringsfirma, där var och en sedan själv kan välja vilket plagg i vårt urval 

som det ska tryckas på.  

Det föreslås att webbshopen tar fram ett Victorymärke till registreringsskyltar 

som har samma format som de tidigare skattemärken. 

Medlemsprofil - Charlotte påminner om att man bör uppdatera sin 

medlemsprofil, både på hemsidan och till Charlotte. Detta för att det är mycket 

tidskrävande att leta reda på nya adress- och/eller mail uppgifter när klubben 

ska uppdatera eller göra medlemsutskick. 

Renodlad Victoryträff 2012 - Sigge föreslår en renodlad Victoryträff 2012 och 

presenterar ett förslag. 

Läge - t.ex. Jönköping eller inom 10 mils omkrets för att de stora regionerna där 

det finns flest Victoryägare dvs. Stockholm, Göteborg, Malmö och även Kalmar 

ska ha ungefär lika långt avstånd dit. Där ska också finnas faciliteter som bla 

Rum, camping, mat, lokal att hyra för kvällsaktiviteter samt musik eller 

underhållning. Förslaget är också att man dagtid ska köra MC-tur och ha andra 

"prova  på" aktiviteter eller annat kul som kan stärka gemenskapen bland 

klubbmedlemmarna.  

Förslag är att man lägger det in Juni eller Juli, dock ej på de helger andra stora 

MC träffar som High Chaparral och Västervik har sina träffar. 

Förslaget möter både ris och ros. Motargument är bl.a. att några vill behålla 

konceptet att träffas på High Chaparral i samband med " Till minne av Swedish 
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Bike Meet" så att man även kan träffa och umgås med andra vänner som är där. 

Ett annat förslag är att hålla en Victoryträff i samband med Mc träffen i Norrtälje. 

I denna diskussion pratas också om varför "Stockholmsregionens" Victoryägare 

är svåra att samla till gemensamma aktiviteter, därav förslaget att hålla träffen i 

Norrtälje då kanske fler Victoryägare från denna region skulle kunna tänka sig 

att delta. Frågeställning är om man då tappar deltagare från andra orter? 

Å andra sidan uttrycker flera på mötet att det skulle vara bra med en renodlad 

Victoryträff med aktiviteter dagtid och fest och umgänge på kvällen skulle kunna 

vara mer attraktivt för de som inte brukar komma till storträffarna. 

Richard Nyrén föreslår ett ställe han känner till i Motala som är vana och kan 

hantera en dylik tillställning. Styrelsen kommer att träffas i september och ta 

ställning i frågan.  

Hemsidan - Det kom fram en del förslag och önskemål om förbättringar 

angående hemsidan. 

 

T.ex. - att inlägg som man har läst ska släckas, nya tändas osv. Ett annat förslag 

var att fler "Nya" trådar och svar ska kunna ses på förstasidan.  

Även förslag om att en Förslagslåda ska finnas - På forumet finns rubriker 

Hemsidan och Forum där förslag till förbättringar kan lämnas även för Victory 

Club Sweden - "Funderingar om klubben" finns där man kan lämna synpunkter. 

Styrelsen tar ställning till om rubrikerna ska ändras. 

Förslag att medlemsregistret ska flyttas från att ligga under "Din Profil" till 

startsidan läggs - Vi kollar med webbmastern om det går. 

Några tycker också att det är en gammaldags plattform som hemsidan görs på 

och föreslår att man ska titta på andra gratisvarianter. Detta kräver dock att vi 

har en webbmaster som i alla lägen kan sköta en hemsida istället för som idag 

då det är Charden reklambyrå som sköter den. Styrelsen tar upp frågan  på 

kommande möte i september. 

 

 

President/Ordförande 

Sigge Andersen, Malmö 

 

 

 

Justerare    Justerare 

Mats Jönsson, Bjärred   Urban Knutsson, Trollhättan

  


