
Protokoll Styrelsemöte 20 augusti 2011 

Victory Club Sweden  
 

 
Närvarande: Lennart Delin, Kent ”Jason” Johansson, Raine Maaninka,  

Mats Jönsson, Sigge Andersen, Charlotte Andersen 
Ej Närvarande: Elving Isaksson 

 
1. Föregående mötesprotokoll 

 
Brodyr av märke  

se nedan punkt 4 
 

SMC  
Jason har tagit fram fakta på hur vi som klubb blir medlem i SMC. 

Blanketterna fylls i och skickas in så att även Victory Club Sweden finns 
med på register över klubbar. 

 
Almanacka för 2012 

Bilderna från ”månadens bild” används till Victory Club almanacka 2012. 
December månads bild ska väljas tidigare så att almanackan kan vara klar 

till början av December.  
 

 
2. Frågor att behandla från årsmötet i High Chaparral (Övrigt) 

  
Skapa arbetsgrupper för olika arrangemang  

Arbetsgrupp för att ta fram profilkläder/prylar har tillsats och består av 
Richard Nyrén, Ethel Olsson och Charlotte Andersen 

 
Tryck till profilkläder 

Förslag till tryck på klubb T-shirts och Hood tröja klart. Beställning av 
tryck görs snarast. 

 
Dekal - "Skattemärke" 

På årsmötet föreslogs ett ”skattemärke” till reg. skylt, med Victory logga 
på. Jason har tagit fram design, kollat upp intresset och pris. Intresset 

verkar vara stort. ”Skattemärket” kommer att tryckas och finnas till 
försäljning snarast, 100 st är beställda. 

 
Förbättringar på hemsidan  

Ökat antalet synliga ”senaste tråd” och ”Senast svar” på startsidan från 
tre till sex synliga rader. 

Medlemsregistret kan nu nås via startsidan. 
En Google karta på var Victory Club medlemmar bor finns nu på 

startsidan. Här lämnas endast uppgift om vilken ort man bor på. Kartan 
kommer dock att utvecklas framöver. 



  

Annan hemsida- ex gratisvarianter 
På årsmötet föreslogs att man ska använda en annan plattform för 

hemsidan, det finns en del gratisvarianter som man kan titta på och ev 
använda. Styrelsen bifaller inte förslaget. 

 
3. Regionsansvariga - Regionsansvarig i Öst och Norr? 

 
Erik Fornander från Järfälla väljs av styrelsen till regionsansvarig för 

Stockholmsområdet (Regionsansvariga kommer sinsemellan avgöra var 
områdesindelningarna ska vara). 

Tyvärr har styrelsen inte hittat någon kandidat till Norr än. 
Mats Jönsson föreslår att en person i styrelsen tilldelas uppgiften att vara 

support och kontaktperson till Regionsansvariga. Styrelsen tycker att det 
är ett utmärkt förslag och utser Mats till att ta hand om denna uppgift. 

Styrelsen föreslår att vi införskaffar en BOX som innehåller flagga, Roll-Up 
och diverse bra marknadsföringsgrejer. Lådan kan sedan skickas till den 

region som för närvarande behöver grejerna. Kostnad? 
 

 
4. Webbshop 

 
Arbetsgrupp - Merch grupp 

Se ovan. 
 

Leverantör av brodyr  
Vi beslutar att fortsätta med Bell Brodyr & Design i 6 månader för att se 

om leveranserna blir mer kontinuerliga. Därefter ny utvärdering. 
 

Stort brodyrmärke 
Kommer att beställas hos Halldéns i Malmö. Märket kommer att hållas i 

ljusa färger.  
 

Klubbmärke - förslag att ändra text så den blir mer markant. 
Förslaget utvecklades till att bli ett nytt ovalt klubbmärke. Vi kollar med 

Halldéns vad vi kan få fram. Nya måste beställas snarast då nuvarande 
märken, nästan är slut. 

 
Urval av plagg i shoppen 

Förslag presenteras på mötet – Förslaget inte klart, gruppen återkommer 
om detta. 

 
Tryck till plagg- kom gärna med förslag 

Inte fått något större gensvar på detta så vi bordlägger frågan så länge. 
Alla är dock välkomna med förslag till styrelsen och Merch gruppen 

  
 

 



Namntagg i metall? 

Hur lösa logistiken – förslag på namntagg klar, beställning kommer att 
kunna göras via leverantörens hemsida. Kostnad 150 kr / namn tagg.  

Taggen kan monteras med 2 st skruvar och kupolmuttrar eller nitas fast 
hos skomakare 

Förslag att man även kan beställa en  broderad namntagg via 
brodyrfirma. 

 
5. Aktiviteter 2012 

 
MC Mässan 2012 i Göteborg 

Vi planerar för att Victory Club Sweden ska finnas representerad på MC 
mässan i Göteborg 26-29 januari 2012. Sigge har varit i kontakt med 

mässarrangören som har lovat återkomma med prisuppgifter och dylikt i 
slutet av augusti/ början på september. Vår förhoppning är att kunna 

skapa en monter som dels kan presentera klubben på ett bra och positivt 
sätt och också vara en naturlig samlingsplats för klubbens medlemmar. Vi 

jobbar vidare med detta under hösten. 
 

Victory träff 2012 
Vi diskuterar om vi ska ha en renodlad Victory träff nästa år, var vi ska ha 

årsmöte och vilka andra evenemang som vi kommer ha eller delta i. 
Det som är klart är att det inte finns samma möjligheter att ha en lika 

välarrangerad träff på High Chaparrral som vi haft tidigare. Victory 
bussarna kommer inte att finnas tillgängliga där nästa år. 

 
Ska vi ha en ny gemensam resa? Moseldalen eller ev. annan ort? 

Årets Moseldals resa har upplevts mycket givande och önskemål om ny 
resa nästa år finns. Styrelsen är positiv till detta. Vi jobbar vidare med 

frågan under vintern.  
 

MC dagarna i Västervik – Hoj Rock. 
I år har det varit en hel del förfrågningar om Victory Club Sweden ska ha 

egen tältplats på träffen i Västervik. Styrelsen beslutar att klubben ska ha 
egen plats nästa år. Vi vet inte än vilka möjligheter där finns för att få en 

bra plats men kollar upp detta med arrangörerna. Styrelsen diskuterar 
även möjligheten att lägga nästa årsmöte där.  

 
 

Representation hos Victoryhandlarna 
Vi försöker fortsatt representera klubben hos Victoryhandlarna när tillfälle 

ges. I första hand föreslås att regions-ansvariga håller i det då det är ett 
ypperligt tillfälle att knyta lokala kontakter med medlemmar, handlare och 

blivande medlemmar. Styrelsemedlemmar kan gärna ”delta och supporta” 
vid behov. 

  
 

 



6. Övrigt 

 
Bokföringsprogram och Laptop 

Raine meddelar att Kassör Elving Isaksson föreslår styrelsen att köpa in 
en liten laptop och ett bokföringsprogram. Detta skulle göra det enkelt när 

en kassör avgår och en ny tillsätts, då är det bara att lämna datorn vidare 
till nästa. Styrelsen tycker att det är en bra idé och kollar upp de olika 

möjligheterna. Förslag att vi pratar med Patrik Ahlin som är kunnig inom 
området. Styrelsen återkommer i frågan. 

 
Medlemskap om man inte äger en Victory 

Mats tar upp frågan om kravet att äga en Victory för att få medlemskap i 
klubben. Det har vid ett par tillfällen kommit in medlemsansökningar där 

sökande ”rent pappersmässigt” (av skattetekniska eller andra skäl), inte 
äger en Victory men där det i verkligheten är så att de har en Victoryhoj 

men den är skriven på någon annan, i en del fall ägs flera Victory. Vi har i 
stadgarna skrivit att man måste äga en Victory för att vara medlem.  

Styrelsen diskuterar frågan och beslutar att vidhålla nuvarande 
bestämmelser. Victory Club Sweden profilerar sig som Exklusiv 

märkesklubb och kan därför inte göra avkall på kravet att man ska stå 
som ägare till en Victory för att erhålla medlemskap.  

 
Kostnader och ersättning för representation 

Styrelsen vill lyfta frågan om ekonomisk ersättning vid representation. 
Vilken typ av kostnader kan ersättas? Styrelsen kollar upp vad som gäller 

över lag och frågan kommer att tas upp på nästa årsmöte. Oklart hur vi 
gör fram till dess. 

 
 

Nästa styrelsemöte den 19/11 2011, Bromölla. 
 

 
 

Charlotte Andersen  
 

Sekreterare 
Victory Club Sweden 


