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Styrelsemöte Victory Club Sweden
Mötesdag, tid och plats

On-line information

2014-10-04 15:00
Göteborg

08249590, 1#, 646251#

Deltagare

Kopiemottagare

Sven-Åke Andersen
Mats Jönsson
Urban Knutsson
Anne Jeppsson
Jörgen Johansson
Lars Ekstrand
Stina Knutsson (Matrikel)
Charlotte Andersen (Web)

Heléne Karlsson
Raine Maaninka

Punkt

Item

1.

1 Senaste protokoll
Genomgång av föregående protokoll
2.

2 Ekonomi
Lars visar hur Speedledger fungerar o redovisar summor
Diskuteras att vi fonderar pengar för att kunna ha ex vis stora möten ex vis
10 års jubileum.
Lars visar att vi kan göra en reseräkning betydligt mycket enklare, vi kan ta
en bild på kvittot ( via ex.vis mms eller scanning ) och lägga in via datorn och
skicka mail för att få betalt för utlägg m.m
Styrelsen får ersättning för körda mil, tågbiljett ev utlägg för hotell ( billigaste
möjliga ) Lars mailar ut mallen så att alla har.

3.

3 MC Mässan 2015
Skall vi vara med ?
Har vi pengar ?
Sven-Åke tror att vi får in ca 15500 :- i sponsorpengar o vi tror också att vi
får in medlemsavgifter så att vi kan betala mässan.
Kan de som är ansvariga i Öst ta hand om mässan?
• Mats kontaktar Öst och återkopplar till styrelsen
Hur stor monter skall vi ha, ? i GBG ökade vi ytan, denna var bra o vi vill ha
det igen i Sthlm
Kommer det att finnas folk i Sthlm som kan ställa upp ?
Vi kom överens om att vi startar en mässgrupp.
Behövs göras en checklista för vad man gör på mässan,
Såsom hur packa upp
Organisationsuppgifter
Victory Club Sweden
Skimmelgatan 12
212 35 Malmö
Org. nr 802449-0776

Ansvarig/Klar senast

Protokoll
Datum

Sidnr

2014-10-04

2 (4)

vad skall finnas ?
Hur skall den se ut ?
Kaffe ? godis ? m.m
Beslutades att :
• Lars, Sven-Åke, Mats, Anne bildar en arbetsgrupp för mässan
• Lars kommer att kalla till ett första möte med mässgruppen
• Mässgruppen redovisar på nästa styrelsemöte

4.

4 Medlemsregister
Stina berättar om hur hon gör detta idag, bevakar, godkänner, tilldelar
medlemsnummer, skriver in i excell, skickar ut brev via snigelposten.
Måste bevaka när medlemsavgift är betald, skickar ut märke och ett
medlemskort. Stina skickar varje månad en rapport om vilka som är nya och
befintliga till styrelsen
Klubben kommer nu att ha möjlighet att skicka ut fakturor via
faktureringssystemet,
• Beslutar att vi inte längre skall ha något medlemskort, Istället får
man ett brodyrmärke som ny medlem o ett brev när medlemmen
betalt
• Bestämmer nästa år om vi skall ge medlemmarna något annat varje
år, då vi tog bort kortet.
• Stina fortsätter med medlemsregistret enligt ovan
Varför har vi ett medlemsregister på hemsidan ??

4.1 Medlemsavgifter
•

Skickas ut i slutet av november, betalas senast i december

5.

5 Sponsorer
•

•

Beslutades att Sven-Åke kommer att fortsätta att jobba med dessa
som i dagsläget är : Lugnets, Claesson, Stonetown, Berol, Mats
Jönssons glas, Sven-Åkes transport, Bonden, Victory ( Niklas o
Stefan )
Sven-Åke kommer tillbaka med kontaktpersoner o uppgifter om
dessa.

Som sponsor får man reklam på tavla på våra mässor, synas på vår
hemsida.
Alla betalar ca 1500kr förutom själva Victory
Vi har tagit bort Sulas från vår hemsida eftersom han inte sponsrar något
alls.
Önskemål att vi bildar en arbetsgrupp för sponsorer,
Vart vill vi komma ?
hur skall vi diskutera med dom ?
Hur kan vi bäst använda pengarna som vi får i sponsorbidrag ?
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Jörgen tar på sig rollen som sponsoransvarig från styrelsen, kan
sedan bilda en grupp, ta gärna med någon från varje region.
Sven-Åke får briefa Jörgen om hur man gör m.m

6.

6 Webben
Patrik Ahlgren ( fd kassör ) har tackat nej till webbansvarig.
Charlotte anser att man bör vara i alla fall 2 st, för det är ganska sårbart
annars. Förklarade lite för styrelsen vad det är hon gör.
Inte jättesvårt men……när man väl lärt sig….. förslag att lägga ut fråga om
någon kan tänka sig att lära sig detta,
• Fråga läggs ut på facebook o vår hemsida
• Vi skapar också någon typ av text där vi uppmanar medlemmar att
höra av sig till styrelsen inför våra möten med punkter som dom vill
att vi skall ta upp
7.
8.
7 Övrigt
•
•
•
•
•

Facebook, hur skall vi hantera detta ? skall vi ha olika facebook ?
Lars har förslag om att vi skall hyra lokal på mässan för att möta
våra medlemmar
Bilder och märken för dokument , hur får vi tag i loggan ? Sven-Åke
kollar med Charlotte
Urban berättar att vi kommer att ha en träff i Väst som sträcker sig
över 2 dagar.
Urban har pratat med Kent på Lugnet med att ha specifika träffar ex,
vis när nya hojar kommer 2015

7.1 Tryckeri kläder
•

Protexor har vi fortfarande som leverantör av kläder
Vi har ett förslag på att köpa in tröjor med tryck o Bengt A som har
hand om shopen distribuerar detta, tas upp nästa styrelse möte

7.2 Medlemsbrev
•

Reine fortsätter med detta brev, styrelsen kan komma med förslag o
input på vad som skall skrivas så att han får lite hjälp
Styrelsen diskuterar vidare nästa möte

7.3 Uppdatera info och bilder på webben
•

Gällande styrelsemedlemmar, skicka in nya bilder t Charlotte

7.4 Epost adresser
•

Gamla medlemmar skall tas bort här, Charlotte fixar detta

7.5 Mötes planering styrelsen
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Vi kommer att ha tfn möte 1 / månad en vardag

Nästa
9. möte :
I början av november, kallelse kommer via Lars med anvisning för telemöte
och ev dokumentdelning.

Anne Jeppsson
Vid protokollet

