
Årsmöte	  Victory	  Club	  Sweden,	  Gränsö,	  Västervik	  26/7-‐2014	  16.00	  

Närvarande:	  35st	  medlemmar	  	  

1. Ordförande	  hälsar	  alla	  välkomna	  och	  mötet	  öppnas.	  
	  

2. Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  för	  mötet	  –	  ordförande	  för	  mötet	  valdes	  Morgan	  Åkerman	  och	  sekreterare	  för	  
mötet	  valdes	  Heléne	  Karlsson.	  
	  

3. Val	  av	  justeringsmän	  för	  mötet	  –	  Bendt	  Rasmussen	  och	  Jörgen	  Johansson.	  
	  

4. Dagordning	  Godkänd.	  
	  

5. Sekreterare	  Heléne	  Karlsson	  läser	  upp	  verksamhetsberättelsen	  2014.	  

Verksamhetsberättelse	  2014	  
I	  styrelsen	  sitter	  ordförande/president	  Sven-‐Åke	  Andersen,	  vice	  ordförande/president	  Mats	  Jönsson,	  Kassör	  Patrik	  Ahlin,	  
sekreterare	  Heléne	  Karlsson,	  ledamot	  Urban	  Knutsson,	  ledamot	  Kent	  Johansson,	  suppleant	  Raine	  Maaninka,	  Suppleant	  
Richard	  Nyrén,	  suppleant/web	  ansvarig	  Charlotte	  Andersen.	  
	  
Under	  året	  har	  Styrelsen	  har	  haft	  2	  st.	  styrelsemöten,	  ett	  på	  hösten	  28/09-‐13	  och	  ett	  under	  våren	  1/3-‐2014.	  Ett	  
styrelsemöte	  till	  var	  inplanerat	  under	  senvåren	  men	  då	  flertalet	  styrelsemedlemmar	  inte	  hade	  möjlighet	  att	  delta	  ställdes	  
det	  in.	  Ärenden	  löstes	  via	  e-‐post	  och	  telefonsamtal	  istället.	  
	  
Aktiviteter	  	  

• HojRock	  i	  Västervik,	  Camp	  med	  75	  platser.	  
• Victorykörning	  med	  Claessons	  Motor	  där	  34	  medlemmar	  deltog.	  
• Grisfest	  på	  Hanksville	  Farm	  –	  Svalöv.	  
• Barncancermilen	  i	  Borås,	  som	  gick	  av	  stapeln	  den	  1	  september	  över	  30st	  deltagare	  från	  klubben.	  
• Mat	  +	  Bowling	  Bromölla	  med	  ca.25-‐30	  deltagare.	  
• Producerat	  almanacka	  för	  2014.	  
• Förnyat	  och	  uppdaterat	  hemsidan	  med	  nya	  funktioner	  och	  utseende.	  
• MC	  mässan	  Göteborg	  –	  välbesökt	  klubbmonter	  där	  fika	  serverades	  och	  utlottning	  av	  1:a,	  2:a	  och	  3:e	  pris.	  Även	  

försäljning	  av	  klubbkläder/prylar.	  
• Öppet	  hus	  ”MC-‐fest”	  hos	  Claessons	  Bromölla.	  
• Kick-‐off	  Restaurang	  Stäket	  i	  Lund.	  
• Öppet	  hus	  Lugnets	  MC	  Borås.	  
• MC:ns	  dag	  Claessons	  Bromölla.	  
• Vårkörning	  i	  region	  Öst,	  Väst	  och	  Syd	  där	  det	  även	  var	  vår-‐träff	  i	  Karlshamn.	  
• Midnattsträffen	  i	  Gällivare,	  	  få	  deltagare.	  
• Summer	  Bike	  Meet	  på	  Hanksville	  Farm	  –	  Svalöv,	  där	  vi	  blev	  största	  klubb.	  
• Bröstcancer	  Run	  med	  No	  name	  MC	  Strängnäs	  –	  endast	  en	  deltagare.	  

	  
Övrigt	  
	  

• Klubben	  har	  bytt	  leverantör	  av	  tryck	  till	  Protexor	  i	  Malmö	  men	  behåller	  Finnbergs	  proffsbrodyr	  som	  leverantör	  av	  
brodyr.	  

• Planering	  av	  camp	  för	  2014	  Västervik.	  
• Planering	  av	  5	  års	  jubileumsträff	  i	  Bromölla.	  Tagit	  fram	  ”goodies”	  till	  ”goodiebag”.	  
• Uppvaktning	  av	  sponsorer	  och	  kontakter	  för	  att	  värva	  nya	  sponsorer.	  

	  
6. Lars	  Ekstrand	  gick	  igenom	  revisionsberättelsen.	  	  
	  
7.	  Revisorerna	  kan	  lämna	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  om	  verifikaten	  är	  verifierade	  av	  bokföringsbyrån	  senast	  31/8-‐2014	  
de	  som	  inte	  är	  framtagna	  blir	  personliga.	  Förslaget	  bifalls	  av	  årsmötet.	  Det	  ska	  även	  vara	  4	  protokollförda	  
styrelsemöten	  och	  bättre	  redovisning	  2015	  

8.	  Motioner:	  Ändra	  och	  förtydliga	  Stadgan	  för	  medlemskap	  (stryka	  ”äga”	  en	  Victory).	  	  	  

9.	  Medlemsavgift	  fastställs	  till	  250	  kr/år	  och	  för	  respektive	  200kr/år	  	  



	  
10.	  Fastställande	  av	  budget	  

Inkomst	  beräknas	  till	  ca70	  500:	  -‐	  (57	  500kr	  medlemsavgifter	  +	  10	  000kr	  sponsorpengar	  +	  3000kr	  shoppen)	  
Utgifter	  67	  000:	  -‐	  (adm/kontor	  5000kr	  +	  16000kr	  webb	  shop	  +	  MC	  mässan	  30	  000kr	  +	  träffar	  
/årsmöte/styrelsemöten	  16	  000kr).	  
Kassan	  dags	  datum	  finns	  45	  724,50	  kr	  
	  	  

11.	  Val	  av	  ordförande/president	  –	  Till	  ordförande/president	  2	  år	  valdes	  Sven-‐Åke	  Andersen	  
	  

12.	  	  Val	  av	  kassör	  –	  Till	  kassör	  2	  år	  valdes	  Lars	  Ekstrand	  
	  

13.	  	  Val	  av	  ledamot	  –	  Till	  ledamot	  2	  år	  valdes	  Raine	  Maaninka	  
	  

14.	  	  Val	  av	  två	  suppleanter	  –	  Till	  suppleanter	  1	  år	  valdes	  Anne	  Jeppsson	  och	  Jörgen	  Johansson	  
	  

15.	  	  Val	  av	  revisor	  –	  Till	  revisor	  2	  år	  valdes	  Morgan	  Åkerman	  
	  
16.	  Val	  av	  en	  valberedare	  –	  Jan	  Olsson	  (Per-‐Olof	  Lindh	  sammankallande)	  
	  
17.	  Behörighet	  att	  teckna	  firma/firmatecknare	  –	  Behörighet	  att	  teckna	  firma/firmatecknare	  ges	  till	  
ordförande/president	  och	  kassör	  var	  och	  för	  sig.	  
	  
18.	  Övrigt.	  

Ekonomisk	  rapport	  med	  i	  dagordningen	  på	  nästa	  årsmöte.	  

Vem	  kan	  ta	  över	  medlemsregisterhanteringen	  eftersom	  Stina	  har	  avsagt	  sig	  uppdraget?	  	  

Kan	  man	  förenkla	  medlemsbekräftelse	  med	  kort	  istället	  för	  det	  vi	  har	  idag?	  	  

Charlotte	  Andersen	  avsäger	  sig	  sitt	  uppdrag	  som	  web	  ansvarig.	  Styrelsen	  får	  i	  uppdrag	  att	  ta	  fram	  någon	  som	  kan	  vara	  
ansvarig	  för	  den	  och	  det	  som	  medföljer	  web	  ansvarig.	  

Anne	  Jeppson	  har	  avsagt	  sig	  sitt	  uppdrag	  för	  web	  shopen	  så	  Bengt	  och	  Mariana	  Andersson	  kommer	  att	  ta	  över	  efter	  
henne.	  	  

Region	  Öst	  har	  inte	  kommit	  igång	  som	  tänkt,	  så	  styrelsen	  får	  ta	  nya	  funderingar	  hur	  man	  kan	  göra	  för	  att	  få	  igång	  
träffar	  där	  också.	  

Klubben	  står	  för	  mäsströjor	  för	  de	  som	  jobbar	  på	  mässor.	  

19.	  Ordföranden	  tackar	  och	  avslutar	  mötet	  
	  
	  
Ordförande/President	  
Sigge	  Andersen	  

	  
	  

Justerare	   	   	   	   Justerare	  
Bendt	  Rasmussen	   	   	   Jörgen	  Johansson	  
	  
	  
	  
	  


