
Victory Club Sweden 
Protokoll Styrelsemöte 2013-03-02  
 
Närvarande; Sven Åke Andersen, Raine Maaninka, Kent Johansson, Mats 
Jönsson, Lennart Delin, Charlotte Andersen. 
 
Ej Närvarande; Erik Fornander 
 
1. Föregående mötesprotokoll. 
 Två mötesprotokoll följs upp. Senast mötesprotokoll från 2013-02-03 

och protokoll från 2012-10-27. 
I protokollet från 2012-10-27 under punkt nr 7 beslöts att klubben 
skulle kosta på sig att brevledes skicka ut inbetalningskort för 
medlemsavgift 2013.  
Urban och undertecknad sekreterare valde dock att i första hand 
skicka ut info om medlemsbetalning via mail och via hemsida. Vidare 
påminnelse mail om betalning av medlemsavgift för 2013 har också 
skickats. Av de som fortfarande inte betalat medlemsavgift har Urban 
skickat ”vanliga” brev” Allt för att minimera den administrativa 
kostnaden för klubben. Utvärdering av detta bör ske inför nästa års 
medlemsavgifts betalningar då det medför mycket arbete att 
maila/skicka brev med flertalet påminnelser.  

  
2. Kassörens rapport + Internetbokföring 
 Efter kassörens plötsliga avgång den 1/1 2013 och efter mycket om 

och men, är det äntligen klart med banken så att ordförande, som nu 
även är kassör, har tillgång till klubbens konto igen. Det har på grund 
av detta varit en fördröjning i att kunna betala klubbens räkningar till 
leverantörer och ersättning till de som haft utlägg för klubbens del. 
Alla har varit mycket förstående och det tackar styrelsen för.  
Elving Isaksson – före detta kassör, har meddelat att han skickat 
klubbens redovisning till klubbens revisor Lars Ekstrand. 
Det finns i dagsläget 62 300 kr i klubbkassan 
 
En olycklig formulering i våra stadgar, har efter kassörens avgång 
gjort att ingen annan hade tillgång till klubbens bankkonto. 
Stadgeändring kommer att föreslås till årsmötet. Styrelsen beslutar 
därför att det framöver alltid ska finnas två i styrelsen som har 
fullmakt att hantera klubbens bankkonto. Företrädelsevis ska kassör 
och ordförande ha fullmakt, men om en av dessa avgår utanför 
mandatperiod ska annan ledamot ges fullmakt.  
Styrelsen väljer att Mats Jönsson ska ha fullmakt att hantera 
klubbens konto fram till nästa årsmöte. 
 

 Internetbokföring – Speed Ledger 
Eftersom det blev fördröjningar i överlämnandet av kassörskap och 
därmed tillgång till klubbens bankkonto, fördröjdes även införandet 



av speed Ledger. Arbetet är nu i gång och det arbetas med att ta 
fram en mall för olika poster som ska finnas i redovisningen.  
 

3. Aktiviteter 2013 & Event-gruppen 
 Planerade events   

 
Närmast i tiden är olika vårkörningar och träffar i regionerna. Bland 
annat har Urban och Stina i reg väst flaggat för en vårkörning den 11 
maj och Mats Jönsson i reg syd ordnat med en helgträff i Karlshamn – 
se mer info på hemsidan.  
 
Väst – här blir det Åmål Bluesfestival 11-14 juli som Schassen redan 
lagt ut information på hemsidans forum ang detta (länk till eventet 
finns i kalendern) mer info kommer senare. 
 
Öst – Passar på att samordna event-träffen med Lelleveckan på 
Gotland vecka 24 (länk till eventet finns i kalendern) mer info 
kommer 
 
Syd – Summer Meet 5-7 juli Hanksville farm i Svalöv (länk till eventet 
kommer i kalendern, när mer info finns). 
 
Norr – Ingen regionsansvarig finns till att samordna något ännu men 
Björn Törmänen skapade en tråd i forumet och fick gensvar av flera 
medlemmar i norr som var intresserade av Midnattssol träffen i 
Gällivare i slutet av juni. Mats Jönsson från styrelsen har kontaktat 
Björn och vi är mycket glada över att det ser ut att bli av något även i 
de norra delarna. Vi tackar Björn för detta. 
 
 
Årsmöte - Den 27 juli är det dags för årsmöte. Mötet hålls i Västervik 
under pågående HojRock. Förra året bokades 50 st tältplatser, det 
blev trångt men gemytligt. I år försöker vi få 100 tältplatser på 
samma centrala plats. Detta är svårt eftersom det inte finns lediga 
platser bredvid/intill vår camp, så vårt hopp står till att någon av 
klubbarna bredvid avstår en del av sina platser. Alternativt får vi ha 
plats någon annanstans på området men det vore synd att inte få ha 
samma plats som förra året. Vi kommer också att utöka med ett st 
partytält till. 
 
 

4. Rapport från shoppen 
 Shoppen har havererat 

 
Bell Brodyr & Design har lagt ner verksamheten för i år utan att 
meddela klubben. Förslag är att vi avslutar vårt samarbete och lägger 
över alla klädbeställningar på Finnberg proffsbrodyr i Tvååker. Vi fick 
se prov på hennes arbete under MC mässan och var mycket nöjda 



 
Hon kan både serva med brodyr och tryck. Vi kan specificera hur vår 
logga får användas och våra medlemmar kan beställa via hennes 
hemsida. Man kan antingen beställa plagg av henne eller skicka dit 
sitt egna plagg och få tryckt eller broderat. Ex bild på din hoj + logga.  

 
Medlemmar kan då själv bestämma vilket plagg de vill ha, hur mycket 
eller lite pengar de vill spendera på det samt relativt fritt styra över 
utseende (inom ramen för hur loggan får användas). 

 
Ethel och Charlotte tar fram förslag på hur loggan får användas. 

 
Anne samlar alla beställningar och åtgärdar dem efter obestämd tid. 
Anne föreslår att det på hemsidan står att alla beställningar åtgärdas 
en ggr/ månad eller var 14;e dag(inte bara kläder). 
 
 
Önskemål från shoppen att leverans sker 1 ggr per månad tex den 
siste varje månad. Styrelsen tycker att det är för lång tid från det att 
en beställning kommer in till att det går iväg och föreslår att leverans 
helst sker en ggr per vecka om möjligt men minst var annan vecka. 
 

5. Rapport från region ansvariga 
  

Mats har tidigare tagit fram förslag till ett pm om vad uppdraget som 
region ansvarig innebär. Arbetet med pm;et fortsätter då man inte 
riktigt varit överens om formulering. Mats arbetar vidare på det 
 
Mats tycker inte att kommunikationen mellan regionerna varit 
tillfredsställande.  
Det som behövs förbättras är bland annat att regionsansvariga lägger 
till varandra på sina regionala sändningslistor så att om en region 
arrangerar en aktivitet så får övriga regionsansvariga också 
information detta, och kan då välja att skicka ut samma info till sina 
medlemmar, dels för att det kanske finns de som bor nära regionen 
som gärna deltagit i aktiviteten och dels kan regionsansvariga få lite 
idéer av varandra så att det blir enklare att hitta på olika evenemang 
för medlemmarna att delta i.  
Målet är att pm;et ska bli färdigt så snart så möjligt. 
 

6. Övrigt 
  

Ska klubben ha en Facebooksida? 
Vi diskuterar för och nackdelar bland annat att det finns risk för att 
medlemmar skriver mindre på forumet och att det därmed kommer 
att minska aktiviteten där. Idag används forumet mest till konkret 
information och synpunkter, sällan till trevligt småprat. Fördel med 
Facebook är att det är mycket enkelt att bara kommentera och slänga 



ut snabb info om sådant man tänker på för dagen eller tipsa om 
andras info och trevliga filmklipp.  
Vi anser alla att det finns för och nackdelar med detta och beslutar att 
vi testar att skapa en FaceBook sida och provar i 6 månader för att 
sedan göra en utvärdering.  
All info om klubbens aktiviteter och annan väsentlig information 
kommer även fortsatt att ligga på klubbens hemsida. Facebook ska 
bara vara ett komplement för småprat medlemmar emellan.  
Raine Maaninka kommer att ansvara för att skapa och driva sidan.  
 
Ska klubben använda Victory Motorcycles nya logga som ny 
klubblogga? 
Vi hade en lång diskussion ang. detta, fördelar (följa med i 
utvecklingen och Victory Motorcycles, det är snyggt och påtryckning 
från medlemmar som har hört av sig om att de hoppas på ett byte) 
och nackdelar (de som redan köpt en massa plagg och prylar med 
gamla märket, restlager med tryck som inte kommer tillanvändning) 
och många tycken. Slutligen, efter röstning där fyra röstade för och 
två emot bytet av logga, beslöts att klubben ska byta till det nya 
märket. 
Raine Maaninka reserverar sig mot beslutet.  
Victory Motorcycles Scandinavia har godkänt användningen av loggan  
 
Förslag som är inkomna från medlemmar 
Thomas Hanner har föreslagit att klubben tar fram fickalmanackor 
med Klubblogga.  
Styrelsen beslutar att inte göra detta eftersom det är stora kostnader 
att trycka (såvida man inte tar en mycket stor upplaga) och ingen har 
efterfrågat fickalmanackor.  
 
Stadgeändring att ta upp på årsmötet 
Charlotte föreslår styrelsen att ta upp om en stadgeändring till 
årsmötet. Det gäller paragraf 9:1 
Ändra meningen ”Ordförande och kassör är tillika firmatecknare” till 
”Ordförande och kassör är båda firmatecknare”  
Detta på grund av att banken, vid överlämnandet av kassör-
uppdraget och fullmakt, tolkade den första ordalydelsen annorlunda 
än styrelsen dvs. negativt och därmed inte godkände att ordförande 
tog över kassörens uppdrag fram till nästa årsmöte där ny kassör ska 
väljas. 
 
Arbetsfördelning i styrelsen 
Urban Knutsson sköter numera medlemsmatrikeln, vilket har varit till 
mycket stor hjälp framför allt för sekreteraren (dvs mig). 
 
På förra årsmötet föreslogs att klubben skulle ha fler träffar utspridda 
i regionerna. Frågor uppstår om vem som ska ansvara för dem på 
plats så att det till exempel finns tältplats, hur många som behövs för 



att hjälpa till före, under och efter en träff? Vad bör finnas osv. 
Styrelsen föreslår att man tar fram en mall som stöd för vad som 
gäller för träffar som klubben är med på.  
 
Delli tar fram förslag till mallar/stöd för hur en ”event-grupps-träff” 
arrangeras. Så att man kan ha lite hjälp att gå efter om man vill 
arrangera något för sina klubbkamrater.  
 
Jason tar över Charlottes uppgift som forum moderator.  
 
Sigge kommer i egenskap av president också vara den som håller i 
kontakten med Victory Club Norge  
 
 
 

  
 

 Med vänliga hälsningar 
Styrelsen – Victory Club Sweden 
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Charlotte Andersen 
Sekreterare 

 


