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1. Föregående mötesprotokoll 
Ansökan till patent och registreringsverket har återsänts till klubben för 
föreläggande om svar på hinder för ansökningen. Dvs. vi har fått ett 
hinder i prövningen då det finns ett tyskt musikbolag som heter Victory 
och man menar att deras ”logo-märke” kan förväxlas med vårt. Något 
som styrelsen har väldigt svårt att se. Vi beslutar att ta reda på vad 
det kostar för att få juridisk hjälp med att formulera ett brev till 
musikbolaget där vi be om deras godkännande att använda vår logga 
(gäller själva bilden). 
  

 
2. Aktiviteter 2012 
 

Motormässan i Malmö 
Victory Club Sweden kommer att ha monter på den nya motormässan i 
Malmö den 22 – 25 Mars. Vi exponerar klubben och har visning av 5 
medlemsmotorcyklar.  
Klubbmonterplats kostar 4300 kr. Sponsorer får en reklamplats i 
montern. En skylt med sponsorernas logga kommer att tas fram för 
detta ändamål. 
  
Västervik 26-29 juli - träff och Årsmöte 2012  
Victory Club Sweden kommer att ha en egen ”Camp” i år. 
Förhandlingar om var vår Camp ska ligga håller på att förhandlas med 
arrangörerna. Det kommer att finnas partytält, bord och bänkar på 
Campen. Sov-tält tar alla med själv. Mer detaljer kommer framöver när 
förhandlingarna är klara. Årsmötet som hålls den 28 juli kan komma att 
hållas inne på HojRock området men lokal är inte bestämt än. 
Arrangörerna har lovat att om vi måste ha mötet inom området 
kommer man på något sätt ändå att ordna så att de som ska till 
årsmötet men inte på HojRock slipper betala entréavgift. Hur det löses 
praktiskt vet vi inte än.  
Inför träffen ska två stora beach-flaggor med Victory Club Swedens 
logga införskaffas. 
 
 



Gemensam resa till Alsace 2012 
Sista anmälningsdag till Alsace-resan i sommar, är den 15 mars. Det 
går att anmäla sig även efter detta men då måste man själv 
ringa/maila om boende. All info om resan finns på Forumet. 
 

  
3. Rapport från regionansvariga ansvariga 

Regionsansvariga har haft ett telefonmöte tillsammans med Mats 
Jönsson som är reg. ansvarigas kontaktperson och samordnare i 
styrelsen. Styrelsen beslutar att Mats Jönsson blir reg. ansvarig i syd 
istället för Sigge Andersen. 
 
Region öst och syds mail-listor är klara så fort de redigerats mot ”ej 
betalda medlemsavgifter” Reg. väst håller på att skapa mail-lista. 
Alla punkter som togs upp vid förra mötet om reg ansvarigas 
ansvarsområde godkändes. Modde reserverar sig för ordet bör. 
 
Förslag las om att klubben borde ha ett nyhetsbrev (mail) – Detta finns 
redan men har ej fastställda datum för när de skickas. Vanligen har de 
kommit ett par ggr per år och då ofta efter styrelse eller årsmöte.  
 
Synpunkter kom också om att ”viktig” information som läggs på 
hemsidan ofta fort försvinner ner på sidan. Detta är oundvikligt då 
”Nya Nyheter” kommer in på sidan hela tiden och det som är viktigt för 
den ena är kanske inte viktigt för någon annan. Styrelsen föreslog att 
vi skapar en ”Aktuellt-ruta” i ena kanten till enstaka ämnen som vi 
verkligen vill hålla framme hela tiden. 
 
Det föreslogs också till styrelsen från reg ansvariga att reg ansvariga 
borde vara med på något styrelsemöte per år. Styrelsen tycker att det 
är ett bra förslag och ordnar detta. Reg ansvariga kommer dock inte 
att ha rösträtt på styrelsemöten. 
 
Det kom också synpunkter på att hemsidan var trång och svårjobbad 
för icke så aktiva. Ingen i styrelsen känner igen detta. Är det ett 
problem får vi ta upp det på en punkt när reg ansvariga är med på 
styrelsemötet.  
 
Texten om medlemsavgift föreslogs att ligga kvar längre på startsidan. 
OK. 
  
Områdesindelning pågår – karta kommer att tas fram av reg ansvariga 
och ligga på hemsidan så alla kan se vart ”Regiongränserna går”. I 
Vissa områden blir tillhörigheten självklar men det finns också områden 
där inte många medlemmar finns och där det är lika ”långt” till flera 
områden och är det rimligast att man själv väljer vilket område man 
vill tillhöra. 
 



4. Kassörens rapport 
Klubbens kassa innehåller idag 62 259 kr. Fakturor att betala ca 9000 
kr 

 
5. Rapport från shoppen 

Förslag att ta fram ett fräsigt, snyggt sommarlinne med klubb namn 
inför sommaren bifalles. 
Vi bestämmer också att Anne Jeppsson som är shop ansvarig ingår i 
Merch-gruppen. Merch-gruppen får fria händer att ta fram förslag på 
grejer till shoppen, sen är det upp till styrelsen att godkänna förslagen.  

 
6. Övrigt 

Lugnets MC i Borås har öppet hus den 31/3 – 1/4 och klubben kommer 
att vara där.  
 
Vid tidigare styrelsemöte föreslog Elving att vi skulle skapa en lista 
med adresser för de som är ute och kör i vårt avlånga land. Detta har 
glömts bort och frågan lyfts nu åter. 
Listan kan innehålla namn och tfn nr på de klubbmedlemmar som kan 
tänka sig att upplåta en övernattningsplats/säng till en klubbkamrat. På 
så vis kan det bli mycket lättare att ta en resa genom landet eller för 
de som kanske är på väg långt söderut ifall man behöver ett biker-
vänligt ställe att tillbringa natten. 
 
MCM tidningen – erbjudande till Victory Club Sweden. 
Tidningen MCM erbjuder alla medlemmar i Victory Club Sweden 
prenumeration med 50 % rabatt. Info om detta kommer på hemsidan. 
 
I region syd har Klas Gärdebring erbjudit sig att hålla i och planera 
gemensam körning en gång i månaden lämpligen söndagar. Mer info 
kommer på hemsidan om startdatum, tid och plats.  
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