
Victory	  Club	  Sweden	  Styrelsemöte	  2013-‐09-‐28	  Bromölla	  

Närvarande:	  Sven-‐Åke	  (Sigge)	  Andersen	  ordf.,	  Charlotte	  Andersen	  suppleant	  och	  webansv,	  Raine	  
Maaninka	  suppleant,	  Heléne	  Karlsson	  sekr.	  Patrik	  Ahlin	  kassör,	  Urban	  Knutsson	  ledamot	  och	  
matrikelansv,	  Kent	  Johansson	  ledamot	  och	  Mats	  Jönsson	  vice	  ord.	  och	  regionsansv.	  

1. Mötet	  öppnat	  
2. Genomgång	  av	  förra	  mötesprotokollet	  
3. Ekonomisk	  rapport.	  Patrik	  Ahlin	  kassören	  har	  fått	  tillgång	  till	  bank	  &	  bokföringsprogrammet	  

Speed	  Ledgers	  uppgifter.	  En	  redovisningsfirma	  (Tjärnvalls	  Redovisningsbyrå)	  har	  gått	  igenom	  
förra	  årets	  ekonomiska	  sammanställning.	  Så	  detta	  är	  klart	  och	  ligger	  nu	  på	  Victory	  Club	  
Swedens	  web	  för	  info	  (under	  rubriken	  Årsmötesprotokoll).	  Revisorn	  kostade	  4300:	  -‐	  för	  allt	  
ekonomiskt	  arbete	  som	  de	  utfört.	  Vi	  har	  36,411:-‐	  i	  kassan	  idag	  2013-‐09-‐28.	  

4. Sven-‐Åke	  (Sigge)	  Andersen	  bokar	  allt	  till	  MC	  mässan	  2014	  i	  Göteborg.	  Urban	  och	  Stina	  
Knutsson	  tar	  ansvar	  för	  uppbyggandet	  av	  montern.	  Funderingar	  angående	  Give	  aways	  Pin	  för	  
mässbetalande	  medlemmar?	  Klädsel	  för	  de	  som	  hjälper	  till	  i	  vår	  monter	  skjorta?	  Urban	  
Knutsson	  kollar	  priser.	  

5. Aktiviteter	  2013-‐2014.	  	  9	  Nov.	  2013	  Bowling,	  Mässan	  Göteborg,	  Bike	  meet	  2014,	  Öppet	  hus	  
Claessons,	  Vårträff	  Region	  Syd	  i	  Karlshamn,	  HojRock	  Västervik,	  Lugnets	  mc	  Barncancermilen,	  
Claessons	  egen	  träff.	  

6. Rapport	  från	  Mats	  Jönsson	  regionsansv.	  Ansvarig	  för	  Region	  väst	  är	  nu	  Urban	  Knutsson	  som	  
backas	  upp	  av	  Morgan	  Åkerman.	  

7. Angående	  shop	  så	  beslutas	  att	  vi	  behåller	  Finnbergs	  Proffsbrodyr	  för	  brodyr,	  Patrik	  Ahlin	  och	  
Urban	  Knutsson	  kollar	  upp	  andra	  alternativ	  för	  tryck	  då	  vi	  inte	  är	  nöjda	  med	  de	  tryckta	  saker	  
vi	  fått	  från	  Finnbergs.	  

8. Fördelning	  av	  arbetet	  i	  styrelsen	  så	  bestämdes	  det	  att	  Raine	  Maaninka	  tar	  hand	  om	  
nyhetsbreven.	  Skickas	  ut	  ca	  6ggr	  /	  år.	  Urban	  och	  Stina	  Knutsson	  hinner	  inte	  med	  
medlemsregistret	  +	  nya	  medlemmar	  nu	  när	  Urban	  Knutsson	  är	  regionsansvarig	  i	  väst.	  Stina	  
Knutsson	  har	  lovat	  att	  ta	  hand	  om	  detta	  under	  2014.	  Vi	  i	  styrelsen	  får	  nu	  jobba	  med	  att	  få	  
någon	  att	  ta	  över	  denna	  uppgift.	  

9. Övriga	  frågor:	  Charlotte	  Andersen	  web	  ansv.	  Ser	  till	  att	  uppdatering	  av	  vår	  hemsida	  kommer	  
att	  göras	  framöver.	  Vi	  kommer	  att	  köpa	  in	  en	  bra	  alkomätare	  +	  rör	  (pris	  för	  
medlemmar=självkostnadspris)	  Detta	  kommer	  Charlotte	  Andersen	  att	  ordna.	  	  
Nya	  medlemmar	  får	  två	  månader	  på	  sig	  innan	  medlemsavgiften	  ska	  vara	  inbetald	  (efter	  
anmälan/ansökningen).	  De	  årliga	  inbetalningskorten	  (förnya	  medlemskapet)	  kommer	  att	  
skickas	  ut	  via	  brev.	  

10. Nästa	  tid	  för	  möte	  kommer	  att	  mailas	  ut	  av	  Sven-‐Åke	  (Sigge)	  Andersen	  ordf.	  eller	  Heléne	  
Karlsson	  sekr.	  

11. Sigge	  Andersen	  ordf.	  förklarar	  mötet	  avslutat.	  	  	  

	  


