
Protokoll Styrelsemöte 
Victory Club Sweden 

 
2012-10-27 
Bromölla 

 
Närvarande; Kent ”Jason” Johansson, Raine Maaninka, Lennart Delin, Mats 
Jönsson, Sigge Andersen, Charlotte Andersen 
 
Inbjudna; Morgan Åkerman – ställföreträdare för regionansvarig Väst, Lars 
Ekstrand, Renée Åkerman – bokföringsbyrå 
 
Ej närvarande Kassör - Elving Isaksson, Regionansvarig Öst – Erik Fornander 
 
Ordförande Sigge Andersen Hälsar välkommen och mötet öppnas.  
 
Dagens agenda ändras, punkt 2 och punkt 1 skiftar plats.  
 
2.  Internetbokföring Speed Ledger 
 
På årsmötet 2012 var det önskemål från medlemmarna om en tydligare 
redovisning och bokföring av klubbens verksamhet. Årsmötet föreslog bland 
annat att klubben att använda e-bokföring. Därför hade styrelsen bjudit in 
Renée Åkerman, auktoriserad redovisningskonsult, presenterar e-
bokföringsprogrammet Speed Ledger. Renée driver sedan 10 år 
bokföringsbyrå och är sedan 4 år auktoriserad redovisningskonsult. Sedan 2 år 
varit representant för Speed Ledger och rekommenderar det varmt till bl.a. 
ideella föreningar. Programmet stöds av alla större banker och har många 
möjligheter även för föreningar. Vi tittar på en introduktionsfilm om 
programmet och sedan går Renée genom hur programmet fungerar. I 
korthet kan beskrivas att programmet ger möjlighet att bokföra online, direkt 
från bankkonto, kategorisering av betalningar och bokföring skapas. Support 
för att komma igång, uppdateringar och back-up ingår. Det ger också 
möjlighet till flera användare att ha skriv eller läs-behörighet. Vilket t.ex. gör 
att hela styrelsen kan vara mer delaktig i klubbens ekonomi genom att ha ”titt 
behörighet”. Man beräknar att programmet sparar upp till 60-80 % av den tid 
som normalt används till bokföring. 
 
Kostnaden för programmet är 150 kr per månad. Tilläggstjänst för fakturering 
50 kr/månad (plus moms). Faktureringstjänsten är bland annat mycket 
användbar för klubb shoppen 
 
Klubben kan själv lägga ”skräddarsy” innehållet i programmet så att posterna 
passar klubbens verksamhet.  
 



Betalkort kan kopplas så att alla inköp som görs för klubben räkning, 
automatiskt bokförs. Det innebär dessutom att den som gör inköp till klubben 
inte behöver ligga ute med egna pengar och kassören behöver inte bokföra 
manuellt då alla inköp bokförs direkt via bankkontot. 
Det finns även möjlighet att importera tidigare bokföring om så önskas. 
De som får behörighet måste hämta ut en ”logg-in” dosa på klubbens 
bankkontor.  
 
Renée Åkerman erbjuder klubben gratis starthjälp med speed Ledger. 
Därefter support enligt timarvode (690 kr/tim) 
 
Styrelsen ställer sig mycket positiv till programmet. 
 

Styrelsen beslutar att; 
• Victory Club Sweden börjar använda Speed Ledger, e-

bokföringsprogram, från och med 2013-01-01 
• Alla i styrelsen ges läs behörighet 
• Kassör, ordförande och Renée Åkerman, auktoriserad konsult för Speed 

Ledger ges skriv och läs behörighet. Även shopansvarig ges läs och 
skrivbehörighet. 

• Till klubbens konto ansluts ett betalkort med maximal gräns på 10 000 kr 
att disponeras av ordförande för klubben för inköp enligt klubbens 
behov 

• Att klubbens huvud bankkontor (Handelsbanken) ska vara på samma 
ort som klubbens säte, det vill säga Malmö. I dagsläget ligger klubbens 
huvudbankkontor (Handelsbanken) i Färjestaden  

 
 
Styrelsemedlemmar som ska ges läs behörighet i Speed Ledger; 
Lennart Delin   
Mats Jönsson   
Kent Johansson  
Raine Maaninka   
Charlotte Andersen   
 
Ordförande 
Sven Åke Andersen - Skriv- och läs behörighet 
Kassör Elving Isaksson – Skriv- och läs behörighet 
 
Renée Åkerman - Skriv och läs behörighet 
Auktoriserad speed Ledger konsult Innehar företagskopplad bankdosa
  
Shop ansvarig Anne Jeppsson - Skriv och läs behörighet 
 
 
 
 



1. Föregående mötesprotokoll 
Shoppen – var god se under punkt 5 
 
 
3. Rapport från regionansvariga 
Mats Jönsson, reg. Ansvarig Syd, lyfter fråga om regions mail. Skickas kopia för 
kännedom till övriga regionansvariga när regions mail skickas ut. Mats 
informerar om att det är till gagn för alla, då eventuella regionala 
evenemang kan vara trevliga att besöka även för andra regioner eller 
medlemmar som kanske bor i regions gränserna. Önskemål om mer och 
bättre kommunikation.  
Mats har skickat ut 9 regions-mail, men tyvärr inte fått något ”kopia” från 
andra regioner. Undrar om det är så att man glömmer att skicka kopia ”för 
kännedom” eller om det inte gått ut några regions mail. Eftersom Morgan 
deltar i mötet som ställföreträdare för Modde som inte hade möjlighet att 
komma till mötet och Erik hade tyvärr inte heller möjlighet att närvara kan svar 
inte ges vid detta möte.  
Mats undrar också om och i så fall hur snabbt välkomst mail från 
regionansvariga kommer ut till nya medlemmar. 
Styrelsen föreslår att regionansvariga har en tätare kontakt och en 
gemensam strategi för hur nya medlemmar välkomnas i regionen. Vilket 
också är ett utmärks sätt att få med nya medlemmar i gemenskapen i 
klubben. 
Eftersom det fattas en reg. Ansvarig i Norr undrar Mats om reg. Öst har lagt 
med medlemmar norröver i sin reg. Mail-lista då det vore bra om även de får 
reg. mail regelbundet.  
 
4. Kassörens rapport 
Klubbkassan uppgår till 22 500 kr 
 
5. Rapport från shoppen 
Shoppen klar med herr linne och långärmad t-shirt, varorna kommer att 
läggas på webb shoppen inom kort. Dekaler och klubb-pins kommer också 
att finnas tillgängliga i shoppen inom kort 
 
6. Aktiviteter 2013 och eventgrupp  
På årsmötet utsågs en ”Eventgrupp” som har i uppgift att ta fram förslag på 
träffar som kan vara trevliga för klubben att besöka nästa säsong.  
Tanken är att eventgruppen lämnar in förslagen till sin regionansvariga och 
att de gemensamt diskuterar vilken träff man helst vill satsa på att besöka. För 
att vi ska få en fördelning av aktiviteter och träffar över större del av landet 
och för att aktiviteterna inte ska ”krocka” med varandra och andra större 
event vill styrelsen ha in förslagen för att tillsammans med regionansvariga 
besluta vilka träffar klubben ska satsa på under säsongen. 
 
Styrelsen hade till mötet bjudit in regionansvariga för att bland annat 
diskutera träffarna, men tyvärr hade både Erik Fornander från Öst och Modde 



Ekstrand, Väst, förhinder. Det gjorde att det var svårt för styrelsen att komma 
fram till hur man ska lösa det praktiska med att organisera träffar på olika 
orter. Styrelsen är överens om att när det ska ordnas träff eller besökas en träff 
i klubbens namn, måste det ske inom vissa ramar, bl.a. att gemensam 
tältplats ordnas, någon tar emot medlemmar på plats och tar ansvar för att 
organisera en camp samt avslutar träffen.  
Hur och vem som ska göra de praktiska sakerna på olika orter är inte klart. 
Träffar kräver en del arbete och vi måste ha fram en del personer i varje 
region som kan hjälpa regionansvariga med arrangemangen. Det är inte 
heller klart hur regionansvariga ställer sig till detta. Styrelsen kommer att 
arbeta vidare med dessa frågor. 
 
MC mässan 2013 
Victory Club Sweden kommer att delta på Mc mässan i Stockholm 24-27 
januari 2013.  
Fredag den 25/1 kommer vi försöka att ordna en ”träff-Kväll”.  
I montern kommer det att finnas fika till alla medlemmar 
En del av shoppen kommer också att finnas på plats. 
 
HojRock – i Västervik 2013 
Victory Club Sweden kommer även nästa år ha egen camp på HojRock i 
Västervik, som gå av stapeln 25-28 juli 2013 
 
Barncancermilen i Borås 2013 – Lugnets MC 
För fjärde året i rad deltar vi som klubb i barncancermilen i Borås 
 
Klubben kommer under 2013 att representeras i den mån det är möjligt, hos 
återförsäljarna när de har öppet hus/provkörning 
 
7. Övrigt 
Tidigare år har vi skickat ut e-post meddelande angående att förnya 
medlemsavgiften. Det har tyvärr, till en del medlemmar krävts många 
påminnelser i flera månader innan medlemsavgift betalats eller meddelande 
om utträde ur klubben meddelats. Detta medför en mycket stor arbetsinsats 
Styrelsen beslutar därför att i år, skicka ut inbetalningskort för medlemsavgift. 
Styrelsen kommer att utvärdera om det är så vi ska göra i framtiden, trots 
extra kostnad på ca 1600 – 1800 kr.  
 
 
Nästa styrelsemöte hålls den 2/3 kl 15.30 Bromölla Camping 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen Victory Club Sweden 
 
Sekreterare 
Charlotte Andersen 


