
Victory	  Club	  Sweden	  Styrelsemöte	  2014-‐03-‐01	  Bromölla	  

Närvarande:	  Sven-‐Åke	  Andersen	  Ordf.,	  Charlotte	  Andersen,	  Raine	  Maaninka,	  Heléne	  Karlsson	  Sekr.,	  Patrik	  Ahlin	  
Kassör,	  Mats	  Jönsson,	  Kent	  Johansson	  

1. Mötet	  öppnat	  
2. Genomgång	  av	  förra	  mötesprotokollet	  
3. Ekonomisk	  rapport	  från	  kassören.	  Vi	  har	  48	  614,48:-‐	  i	  kassan	  idag.	  
4. Aktiviteter2014.	  	  	  

Öppet	  Hus	  Claessons	  Motor	  Bromölla	  1-‐2	  mars	  
Kick-‐off	  Restaurang	  Stäket	  i	  Lund	  22	  mars	  	  
Öppet	  Hus	  Lugnets	  Mc	  Borås	  28-‐30	  mars	  
Mc-‐dag	  på	  Claessons	  motor	  3-‐4	  maj	  
Vårtur	  Region	  Väst	  17	  maj	  
Vårträff	  i	  Karlshamn	  23-‐25	  maj	  
Bike	  Meet	  Hanksville	  Farm	  Svalöv	  4-‐6	  juli	  
Hojrock	  Västervik	  24-‐27	  juli	  
Victorykörning	  med	  Claessons	  motor	  Bromölla	  17	  augusti	  
Barncancermilen	  i	  Borås	  6	  september	  
	  

5. Rapport	  från	  regionsansvarig.	  Mats	  kollar	  om	  det	  finns	  några	  som	  är	  villiga	  att	  ansvara	  för	  region	  öst.	  	  
6. Övriga	  frågor	  

Victory	  Club	  Sweden	  firar	  5	  år	  –	  Hur?	  Lite	  idéer	  och	  tankar	  har	  börjat.	  	  
	  	  
Information	  och	  respons	  från	  mässan.	  Mässan	  var	  mycket	  positiv	  och	  bra.	  Vi	  har	  däremot	  lämnat	  in	  ett	  förslag	  
till	  förbättring	  till	  mässarrangörerna	  gällande	  placering	  av	  montrarna.	  Blanda	  klubbmontrarna	  med	  handlare.	  
Då	  bör	  alla	  tjäna	  på	  att	  få	  mer	  blandning	  av	  besökare	  på	  alla	  våningar	  och	  gångar.	  	  	  
	  
Gällande	  webbshopen	  Anne	  har	  meddelat	  att	  hon	  kommer	  att	  lämna	  sin	  post	  som	  ansvarig	  för	  shopen.	  Vi	  söker	  
nu	  någon	  som	  kan	  ta	  hand	  om	  shopen.	  
	  
Medlemsregister	  –	  nya	  medlemmar.	  Då	  Stina	  tidigare	  har	  meddelat	  hon	  inte	  hinner	  ansvara	  för	  denna	  uppgift	  
så	  letar	  vi	  nu	  efter	  någon	  som	  är	  intresserad	  att	  ta	  över	  efter	  henne.	  	  
	  
Nytt	  tryckeri	  kommer	  nu	  att	  vara	  Protexor	  i	  Malmö	  för	  en	  kostnad	  av	  300:	  -‐/månad.	  Som	  har	  ett	  stort	  urval	  
kläder	  att	  välja	  på.	  Det	  är	  en	  av	  de	  som	  vi	  kollat	  upp	  som	  trycker	  1st	  till	  vettiga	  priser	  och	  bra	  kvalité.	  Vilket	  vi	  
alla	  jobbar	  för	  att	  vi	  ska	  få.	  	  
De	  flesta	  tryckerier	  har	  annars	  krav	  på	  att	  man	  måste	  beställa	  minst	  20-‐	  50	  ex	  av	  en	  produkt	  om	  de	  ska	  trycka.	  
Vilket	  vi	  inte	  är	  intresserade	  av.	  	  
	  	  	  	  
Ekonomiskt	  redovisningsjobb	  och	  speed	  Ledger.	  Vår	  kassör	  meddelade	  att	  han	  inte	  får	  någon	  större	  hjälp	  med	  
att	  få	  snurr	  på	  speed	  Ledger	  (ekonomiprogrammet).	  Vilket	  gör	  att	  vi	  nu	  kommer	  att	  ha	  en	  redovisningsbyrå	  
(Tjärnvalls	  redovisningsbyrå)	  som	  kommer	  att	  ta	  hand	  om	  en	  del	  av	  bokföringen.	  Patrik	  Ahlin	  (kassör)	  kommer	  
fortsättningsvis	  att	  sköta	  det	  dagliga	  kassörsjobbet.	  	  
	  	  

7. Nästa	  tid	  för	  möte	  kommer	  att	  mailas	  ut	  av	  ordföranden	  eller	  sekreteraren.	  Mötet	  äger	  troligen	  rum	  i	  
juni.	  

8. Ordföranden	  förklarar	  mötet	  avslutat.	  	  	  

Victory	  Club	  Sweden	  	  

Heléne	  Karlsson	  (sekr.)	  


