
Protokoll Styrelsemöte  
Victory Club Sweden Bromölla 2011-11-19 
 
Närvarande: Kent ”Jason” Johansson, Mats Jönsson, Raine Maaninka, Elving 
Isaksson, Sigge Andersen, Charlotte Andersen 
 
 
1. Föregående mötesprotokoll   
 

SMC – behandlar Victory Club Swedens ansökan till SMC vid styrelsemöte 
denna helg.  
 
Almanackan blir ev. inte klar till början av december. Har inte fått alla bilder 
än och tryckeri behöver 4 veckor för att färdigställa. 
 
Dekal ”Skattemärke” – klart 
 
Förbättringar Hemsidan 
 - Googlekarta klar och uppdaterad, nu med gatunamn. 
 - Läsordning i Forum ändrad så att senaste svar ligger först. 
 
Profil – BOX med flagga, Roll-up och div marknadsförings prylar inte 
inhandlad än. Elving, Raine kollar priser men behöver underlag. Sigge tar 
fram underlag och skickar till ovan nämnda. 
 
Bokföringsprogram på nätet? Elving kollar upp vad som finns samt priser 
  

 
2. Aktiviteter 2012 
 
- MC Mässan 2012 i Göteborg    

Monter på 24 kvadratmeter är bokad till Victory Club Sweden. I montern 
kommer det finnas merchandise till försäljning, fika och möjlighet att pausa 
en stund i sällskap med andra likasinnade. 
Elving ordnar med tv där bildspel och bilder från klubbens aktiviteter visas 
under mässan. Två hojar kommer att visas i montern. Mats ordnar med 
transporten av hojarna. 
 

- Årsmöte och Victoryträff 2012 
Årsmötet och Victoryträffen hålls i Västervik 26-29 juli 2012. Årsmötet hålls 
på lördag den 28 juli. Även Victory Roadshow kommer att finnas på plats. 
Detaljerna inte klara än då förhandlingar om dessa inte börjar förrän i 
januari. Årsmötet kommer dock inte att hållas på själva träffområdet, detta 
för att de som vill delta i årsmötet men inte delta i MC-dagarna inte ska 
behöva betala entréavgift.  
För att kunna uppskatta hur stor tältplats som behövs kommer vi att lägga     
ut en intresseförfrågan på forumet. 



Målet är att ”partytält” för det allmänna umgänget och grill ska finnas på 
campen. Priser o.d. kollas upp. 
 

- Gemensam utlandsresa 2012  
Victory Club Sweden kommer även 2012 arrangera en veckolång ”Roadtrip” för 
medlemmarna, till södra Tyskland och Norra Frankrike. Närmare bestämt  
Alsace men med boende och bas i Sasbach.  
Mer info på hemsidans forum där man även föranmäler intresse för  
att planeringen ska underlättas. 
Researrangörer – Ralph Smidt, Erik Fornander och Christer Forså 

  
  
3. Representation vid evenemang – kostnader för evenemang 
 
    Fortsatt diskussion om kostnader för de som representerar klubben vid  

Officiella evenemang som tex MC-mässan eller vid möten. Vad är nytta för 
klubben och vad är nöje?  
Vad förväntas man att betala själv? och vad bekostar klubben? Styrelsen 
överens om att riktlinjer måste finnas för framtiden och väljer att ta frågan 
till årsmötet. 
Styrelsen väljer dock att bevilja betalning för billigaste boende under MC 
mässan i Göteborg för Sigge och Charlotte, som under två år bekostat allt 
klubbengagemang själv. Rese ersättning utgår ej. Styrelsen återkommer 
med frågan till årsmötet. 
 
 

4. Rapport från regionansvariga ansvariga  
 
Mats Jönsson som är styrelsens ansvariga för kontakt med regionansvariga 
har tillsammans med Erik Fornander tagit fram diskussionsunderlag för hur 
regionerna ska fungera. Lars ”Modde” Ekstrand kunde dessvärre inte delta.  
De punkter som togs upp var bland annat  
 
- vilken uppgift bör regionansvariga ha? i regionerna främja och skapa 
kontakter med medlemmar och de som ännu inte är medlemmar, vara 
drivande när det gäller ”vardags” träffar. Representera vid större 
evenemang som tex Victory Road Show och öppet hus hos ÅF. 
Man diskuterar också om man ska vara två per representanter per region 
men bara en Reg. Ansvarig. Är man två är det mycket lättare att driva 
verksamheten. 
Hur når vi ut till alla medlemmar/icke medlemmar?  
Regionerna stöttar och samordnar vissa evenemang som kan vara 
gemensamma eller ha gemensamt mål tex körningar, jippon och träffar.   
Var dras regiongränserna, webb kartan visar indikation på gränserna men de 
behöver fastslås så ansvarsområdet blir tydligt. Vi måste arbeta för att hitta 
regionansvarig för Reg. ”norr” som är ett ofantligt stort område. Förslag tas 
tacksamt emot. 
 



Region Öst har eventuellt fått låna en lokal hos Sulas MC som kan användas 
som mötesplats eller dylikt, vilket är mycket positivt för regionen. 

  
 
5. Rapport från shoppen  
 

Merch gruppen består av Ethel Olsson, Richard Nyrén och Charlotte 
Andersen. Ny medlem i gruppen sökes som ersättare för Charlotte. 
 
T-shirts klara. Finns i Vit och Svart. Båda med stort tryck på ryggen och 
liten text fram på höger bröst. 
 
Svart Hood med stort tryck bak och litet fram är klar. Ska ev finnas utan 
Hood också. 

 
Har inte fått några klagomål ang. brodyr så vi fortsätter som tidigare med 
Bell Brodyr & Design. 
 
Stora Rygg brodyrmärket på G men inte riktigt färdigt. 50 st. beställes från 
leverantör 
 
Lilla klubbmärker i brodyr på G. 200 st. beställes av leverantören 
 
Namn Tagg i Metall klar och säljs nu i shoppen. Beställningen görs av 
medlem direkt till leverantören. Obs ange klubbens kundnummer (står i 
shoppen). 
 
Muggar – förslag att köpa in mugg ”Santorini” med klubb logga tas emot 
positivt. Vi kollar priser och kvantiteter. 
 
Föreslår inköp av 6 st. Hood – tröjor m brodyr att ha i lager så att 
väntetiden för leverans kan kortas ner. Vanligaste storlekarna ska 
lagerhållas. Positivt beslut tas om inköpet.  

    
 
6. Övrigt 

 
Öppet hus hos ÅF   
Claessons i Bromölla 25-26 februari 
Lugnets MC 31/3 – ¼ 
Sulas MC datum ej fastställd 
Stonetown Custom datum ej fastställd 
 
Barncancermilen Lugnets MC, Borås 
Barncancermilen går av stapeln den 1 september 2012. 
 
 
 



Sponsorer 
De flesta av årets sponsorer gynnar klubben även under 2012 
 
 
PRV 
Victory Club Sweden har lämnat in ansökan om namnskydd till patent och 
registreringsverket 
 
Medlemskampanj 2012 
Victory Motorcycles Scandinavia 2012 – Sponsrar medlemskap i Victory Club 
Sweden med 150 kr till alla som köper en ny Victory av ÅF, under 2012. 

   
  
 
Vid datorn 
 
Charlotte Andersen 
Sekreterare 
	  


