
Årsmöte	  Victory	  Club	  Sweden,	  Gränsö,	  Västervik	  27/7-‐2013	  	  

1. Ordförande	  hälsar	  alla	  välkomna	  och	  mötet	  öppnas	  
	  

2. Val	  av	  sekreterare	  för	  mötet	  -‐	  Raine	  Maaninka	  
	  

3. Val	  av	  justeringsmän	  för	  mötet	  –	  Thomas	  Hanner	  (Schassen)	  och	  Morgan	  Åkerman	  
	  

4. Dagordning	  Godkänd	  
	  

5. Vice	  ordförande	  Charlotte	  Andersen	  läser	  upp	  Verksamhetsberättelsen	  2013	  
	  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE	  2012-‐2013	  
Under	  året	  har	  Styrelsen	  har	  haft	  3	  st.	  styrelsemöten,	  ett	  på	  hösten	  27/10-‐12	  och	  två	  under	  våren	  3/2-‐
2013,	  2/3-‐2013.	  	  

Aktiviteter	  	  

• HojRock	  i	  Västervik,	  Camp	  med	  50	  platser	  
• Victorykörning	  med	  Claessons	  Motor	  där	  många	  medlemmar	  deltog	  
• Grisfest	  på	  Hanksville	  Farm	  -‐	  Svalöv	  
• Barncancermilen	  i	  Borås,	  som	  gick	  av	  stapeln	  den	  1	  september	  
• Besök	  i	  HD	  butiken	  i	  Helsingborg	  där	  det	  var	  luciafirande	  som	  gällde	  
• Mat	  +	  Bowling	  Bromölla	  
• MC	  Mässan	  Stockholm-‐	  klubbmonter	  
• Öppet	  hus	  ”MC	  Fest”	  hos	  Claessons	  i	  Bromölla	  
• Öppet	  hus	  Lugnets	  MC	  Borås	  
• Vårkörning	  i	  reg.	  Öst,	  Väst	  och	  Syd	  där	  det	  även	  var	  träff	  i	  Karlshamn	  
• Shopping-‐träff	  i	  Tvååker,	  med	  studiebesök	  hos	  Finnbergs	  Proffsbrodyr	  	  
• Reg.	  Öst	  Träff	  på	  Gotland	  i	  samband	  med	  Lelleveckan	  

	  
Övrigt	  arbete	  
• Under	  året	  har	  e-‐bokföringsprogrammet	  Speed	  Ledger	  införts	  
• Klubben	  har	  ändrat	  sin	  logotype	  
• Klubben	  har	  bytt	  leverantör	  av	  tryck	  och	  brodyr	  och	  anlitar	  nu	  Finnbergs	  Proffsbrodyr	  

	  
	  

6.	  REVISIONSBERÄTTELSE	  
Inga	  revisorer	  närvarande	  -‐	  Morgan	  Åkerman	  är	  delegerade	  av	  revisorerna	  att	  gå	  igenom	  
Revisionsberättelsen.	  	  
	  
7.	  Revisorerna	  kan	  ej	  lämna	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  pga.	  revisionsunderlag	  ej	  lämnats	  till	  
revisorerna	  i	  tid	  inför	  årsmötet.	  Nya	  styrelsen	  får	  tidsangivet	  datum	  fram	  till	  1/10-‐2013	  för	  att	  
redovisa	  räkenskaperna	  och	  publicera	  dem	  på	  klubbens	  hemsida.	  Förslaget	  bifalles	  av	  årsmötet	  

P-‐O	  undrade	  om	  kassörens	  avhopp.	  	  

Charlotte	  redogjorde	  för	  problemen	  med	  övertagandet	  från	  tidigare	  kassör	  (Elving	  Isaksson).	  	  
Även	  bankkontorsbytet	  drog	  ut	  på	  tiden	  eftersom	  banken	  inte	  godkännde	  formuleringen	  i	  



stadgarna	  om	  vilka	  som	  är	  firmatecknare.	  Detta	  har	  nu	  lösts	  men	  också	  gjort	  att	  tiden	  inte	  räckte	  
till	  för	  att	  hinna	  starta	  upp	  e-‐bokföringsprogram	  och	  göra	  bokslut.	  	  

P-‐O	  undrade	  även	  om	  det	  finns	  oegentligheter	  med	  klubbens	  tillgångar.	  

	  Ordförandens	  (Sigge)	  svar:	  Nej!	  	  Det	  finns	  i	  dagsläget	  48200	  :-‐	  i	  kassan	  

8.	  Motioner	  och	  förslag	  –	  Charlotte	  föreslår	  omedelbar	  stadgeändring	  av	  §	  9.1	  att	  göra	  ett	  
förtydligande	  om	  att	  det	  är	  både	  kassör	  och	  ordförande	  som	  är	  firmatecknare.	  Ordalydelsen	  att	  
”ordförande	  och	  kassör	  är	  tillika	  firmatecknare”	  ändras	  till	  ”ordförande	  och	  kassör	  har	  var	  för	  sig	  
rätt	  att	  teckna	  firma”.	  Förslaget	  föreslås	  gälla	  omedelbart	  efter	  årsmötet	  om	  det	  bifalles,	  för	  att	  
klubben	  inte	  ska	  hamna	  i	  en	  situation	  där	  ingen	  kan	  komma	  åt	  klubbens	  konto	  igen.	  Mötet	  
bifaller	  förslaget.	  
	  

9.	  Medlemsavgift	  fastställs	  till	  250	  kr/år	  
	  
10.	  Fastställande	  av	  budget	  

Inkomst	  beräknas	  till	  ca75	  500:	  -‐	  (62	  000	  kr	  medlemsavgifter	  +	  10	  000	  kr	  sponsorpengar)	  
Utgifter	  41	  500:	  -‐	  
Det	  diskuterades	  om	  sponsorpengarna	  som	  går	  till	  ex	  mässor	  och	  utställningar.	  Mycket	  av	  
pengarna	  kommer	  från	  medlemmar	  som	  är	  egna	  företagare	  som	  ex:	  Mats	  Glasis	  Jönsson,	  
Sigge	  Andersen,	  Conny	  Lönnegren	  osv	  som	  ”öronmärkt”	  sponsorpengarna	  till	  evenemang	  
som	  mässor	  och	  utställningar.	  Kostnad	  för	  mässorna	  detta	  år	  var	  ca.	  9	  000:-‐	  (som	  sponsorer	  
bidragit	  med.	  Klubben	  har	  bidragit	  med	  fika).	  	  
Stockholmsbutikerna	  Sulas	  i	  Strängnäs	  och	  Uppsala	  bidrar	  med	  lokal	  till	  Region	  Öst.	  
God	  ekonomi	  i	  klubben.	  Finns	  utrymme	  för	  pengar	  till	  regionerna	  vid	  behov.	  	  
	  
(Ingen	  från	  valberedningen	  närvarande)	  

11.	  Val	  av	  Vice	  ordförande	  –	  Till	  vice	  ordförande	  valdes	  Mats	  ”Glasis”	  Jönsson	  
	  

12.	  	  Val	  av	  sekreterare	  –	  Till	  sekreterare	  valdes	  Heléne	  Karlsson	  
	  

13.	  	  Val	  av	  Kassör	  –	  till	  kassör	  valdes	  Patrik	  Ahlin	  
	  

14.	  	  Val	  av	  Ledamot	  –	  till	  ledamot	  valdes	  Urban	  Knutsson	  
	  

15.	  	  Val	  av	  suppleanter	  -‐	  sittande	  suppleanter	  valdes	  -‐	  Raine	  Maaninka	  och	  Rickard	  Nyrén.	  Nyvald	  
suppleant	  är	  Charlotte	  Andersen	  som	  kommer	  sköta	  hemsidan.	  
	  
16.	  Behörighet	  att	  teckna	  Firma/Firmatecknare	  –	  Behörighet	  ges	  till	  Ordförande	  och	  kassör	  att	  
teckna	  firma	  
	  
17.	  Val	  av	  Valberedare	  –	  Till	  valberedningen	  väljs	  Claes	  Gärdebring,	  Thomas	  Hanner	  och	  Per-‐	  Olof	  
Lindh	  
	  



18.	  Övrigt.	  

Regionsansvariga	  önskas	  vara	  mer	  aktiva	  med	  att	  ta	  kontakt	  med	  dem	  som	  åker	  väldigt	  lite,	  
sprida	  och	  skicka	  vidare	  information	  om	  träffar	  och	  körningar	  mellan	  regionerna.	  

Klubbrabatt	  eller	  inte.	  Det	  är	  upp	  till	  handlarna	  vilka	  de	  vill	  ge	  rabatt	  ex	  till	  de	  som	  är	  lojala	  
kunder	  etc.	  

Heléne	  redovisade	  lite	  om	  hur	  det	  gick	  med	  evenemanget	  Brudar,	  Bågar	  och	  Bubbel	  på	  HojRock	  i	  
Västervik,	  där	  Charlotte,	  Heléne,	  Kerstin	  och	  Anette	  medverkade	  med	  sina	  hojar.	  Bubblet	  blev	  
väldigt	  uppskattat	  och	  över	  400	  tjejer	  deltog	  i	  evenemanget	  på	  fredagen.	  	  	  

Ordföranden	  tackar	  och	  avslutar	  mötet	  
	  
	  
	  
	  
Ordförande/President	  
Sigge	  Andersen	  
	  
	  
	  
	  
Justerare	   	   	   	   Justerare	  
Morgan	  Åkerman	   	   	   Thomas	  Hanner	  


