
Protokoll	  Styrelsemöte	  
Victory	  Club	  Sweden	  

2012-‐05-‐26	  
Bromölla	  

Närvarande;	  Kent	  ”Jason”	  Johansson,	  Raine	  Maaninka,	  Lennart	  Dellin,	  Mats	  Jönsson,	  	  
Sigge	  Andersen,	  Charlotte	  Andersen	  

1.	   Föregående	  mötesprotokoll	  
	   Ansökan	  till	  PRV	  har	  avslagits.	  Ingen	  överklagan	  av	  hinder	  görs.	  
	   	  
	   Klubben	  deltog	  i	  mars	  månad	  på	  Motormässan	  i	  Malmö,	  montern	  var	  välbesökt	  och	  

lyckad.	  Många	  som	  besökt	  oss	  i	  montern	  kom	  sedan	  till	  Claessons	  för	  provkörning	  när	  
det	  hade	  provkörningshelg.	  

	   	  
	   Planering	  av	  HojRock	  och	  Årsmöte	  i	  Västervik	  –	  se	  punkt	  2	  
	   	  
2.	   Aktiviteter	  2012	  
	   	  
	   HojRock	  +	  Årsmöte	  i	  Västervik	  
	   Victory	  Club	  Swedens	  Camp	  på	  HojRock	  i	  Västervik	  är	  klar.	  Vi	  har	  50	  tältplatser,	  Fikatält	  

och	  bänkar	  kommer	  att	  finnas	  på	  plats.	  Campen	  ligger	  bredvid	  Yamaha	  Custom	  Club	  
(kartan	  på	  HojRocks	  hemsida	  är	  inte	  uppdaterad,	  utan	  det	  är	  2011	  års	  camp	  karta).	  Ny	  
karta	  kommer.	  
Vi	  har	  fått	  möteslokal	  inne	  på	  själva	  ”slottet”	  	  
Stora	  Beachflaggor	  med	  vårt	  namn	  och	  logga,	  att	  ha	  på	  träffar,	  är	  beställda	  och	  
levererade	  –	  mycket	  snygga.	  
Vi	  försöker	  hinna	  med	  att	  ta	  fram	  en	  träff-‐t-‐shirt,	  gärna	  med	  Hojrocks	  logga	  ihop	  med	  vår	  
egen	  samt	  lite	  annat	  smått	  och	  gott.	  

	   	  
	   Sommarresan	  till	  Alsace	  

Erik,	  Ralph	  och	  Christer	  håller	  i	  detta,	  allt	  bokat	  och	  klart.	  Några	  stannar	  ute	  på	  vägarna	  i	  
4	  veckor	  och	  några	  återvänder	  hem	  efter	  en	  vecka.	  

	   	  
3.	   Rapport	  från	  Regionerna	  
	   När	  regionansvariga	  skickar	  ut	  mail	  till	  medlemmarna	  i	  regionen	  ska	  en	  kopia	  gå	  till	  

regionansvariga	  i	  övriga	  regioner	  för	  kännedom.	  Detta	  för	  att	  förhoppningsvis	  ge	  
inspiration	  och	  nya	  idéer	  till	  aktiviteter	  i	  den	  egna	  regionen.	  	  

	   	  
	   Region	  Syd	  planerar	  att	  ha	  en	  ”regionskörning/träff”	  där	  medlemmarna/regionen	  kan	  

sammanstråla	  och	  ev.	  övernatta	  (ex	  vandrarhem).	  Man	  kör	  från	  start	  punkter	  och	  
medlemmar	  kan	  haka	  på	  längs	  rutten.	  Väl	  på	  plats	  har	  någon	  med	  lokalkännedom	  
engagerats	  och	  planerat	  en	  runda	  som	  man	  kan	  köra	  tillsammans.	  Detta	  blir	  troligen	  
någon	  gång	  i	  augusti	  
	  



	   Delli	  planerar	  också	  en	  runda	  som	  troligen	  kommer	  att	  köras	  någon	  gång	  i	  juli.	  Rundan	  
avslutas	  hos	  ”Plattis”	  i	  Helsingborg.	  
Det	  kommer	  att	  komma	  mer	  info	  på	  hemsidan	  om	  turen.	  

	   	  
	   Ingen	  rapport	  från	  öst	  och	  väst	  
	   	  
4.	   Kassörens	  Rapport	  
	   Klubbkassan	  uppgår	  till	  ca	  40	  000	  kr	  
	   	  
5.	   Shoppen	  
	   Vi	  tar	  fram	  ett	  sommarlinne	  med	  klubb	  logga	  	  

Herrarnas	  linne	  klart,	  svårt	  att	  hitta	  damlinne	  –	  letar	  vidare	  
	   	  
	   Till	  hösten	  tas	  en	  långärmad	  svart	  tröja	  fram	  med	  tryck	  på	  ärmarna	  och	  liten	  ellips	  fram	  
	   	  
	   Ev.	  kommer	  svart	  handduk	  med	  brodyr	  logga	  tas	  fram	  till	  shoppen	  
	   	  
	   MC	  Flaggor	  klara	  att	  läggas	  ut	  i	  shoppen	  
	   	  
6	   Övrigt	  
	   Jason	  har	  uppmärksammat	  att	  vi	  inte	  står	  som	  Rikstäckande	  märkesklubb	  i	  SMC	  boken	  –	  

Jason	  kontaktar	  SMC	  ang.	  korrigering	  av	  detta	  (I	  skrivande	  stund,	  	  är	  detta	  redan	  gjort).	  
	   	  
	   MC	  Mässan	  2013	  går	  av	  stapeln	  sista	  helgen	  i	  januari	  2013	  och	  kommer	  att	  hållas	  i	  

Stockholm.	  Vi	  planerar	  för	  att	  klubben	  ska	  ha	  monterplats	  där.	  	  
	   	  
	   Önskemål	  om	  att	  ännu	  fler	  ”senaste	  svar”	  ska	  vara	  synliga	  på	  vår	  hemsida.	  Kontaktar	  

Peter	  ang.	  detta.	  
	   	  
	   	  
	   Nästa	  styrelsemöte	  den	  27	  oktober	  i	  Bromölla.	  
	   	  
	   	  
	  

	  


