
Styrelsemöte Victory Club Sweden 
2014-11-18 Telefonmöte kl. 19.00 

 
 

Kallade: Sven Åke Andersen ordf., Lars Ekstrand Kassör, Mats Jönsson, Anne Jeppsson, 
Jörgen Johansson, Raine Maaninka, Urban Knutsson, Heléne Karlsson Sekr., (Charlotte 
Andersen) 
 
1. Mötet öppnas  
 
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
 
3. Ekonomisk Rapport (Kassör) Saldo på kontot 5 515,15 dagens datum. 
 
4. Information MC Mässan av Ordf. Sven-Åke Andersen  
27m2 = 13 000:- inkl. moms 10600:- exkl. moms + transport ca. T o R 3500:- + Kaffe i 
montern totalt ca. 18 500:- 
Monterns storlek 9m lång och 3m bred inkl. belysning, städ och mattor. Det kommer att 
finnas entrébiljett till de som ska bemanna montern. 
 
Mässan beror på stor del om vi har bemanning i montern onsdag tom söndag. Mats Jönsson 
har jobbat på att få ihop en mässansvarig från Stockholmsregionen Öst eftersom mässan är i 
Stockholm. Han ska träffa några i Linköping den 30 november. 
 
Sven-Åke Andersen preliminärbokar montern.  
 
Vilka sponsorer som kan tänka sig att sponsra till mässan? 
Sven-Åke har hopp om att ca. 15.500:- kommer från sponsorer som vill sponsra till MC 
mässan (klart senast 30/12) + medlemsavgifter. 
      
5. Medlemsansvarig vill ha ett mail från styrelsen som hon kan skicka med 
medlemsavgiftsavin för 2015. Detta gör Heléne Karlsson. 
 
6. Medlemsavgift 2015-2016 fortfarande 250:- 
 
7. Sven-Åke Andersen Skriver ner en lista på sponsorer och belopp  
SPONSORER 
BeRoll Bygg AB 1500 Kr 
Stonetown Custom 1500 Kr 
Claessons Moter 1500 Kr 
Lugnets MC Center 1500 Kr 
CA Anderssons Eftr AB 1500 Kr 
Sigge Svenssons Transport 1500 Kr 
Jacob Lindh AB  1500 Kr 
Polaris Scandinavia 6000 Kr 
 
8. Jörgen Johansson och Sven-Åke Andersen har inte gått igenom hur de ska gå till väga ännu 
angående sponsorer. 
Sven-Åke Andersen tycker inte att det behövs en mässgrupp som bestämdes på tidigare möte 
då det inte är mycket som ska göras innan. Han kommer att göra en “Att göra lista” för de 



som ska bemanna mässan. Packa upp och packa ner, Vad man behöver tänka på etc.   
 
9. Web ansvarig är Charlotte Andersen. Är det någon som ska ha kontakt med klubbens web 
leverantör och sponsorer för klubbens hemsida så är det i första hand hon. Det har kommit en 
offert på nyare plattform kostnad ca. 50.000:- Webleverantören debiterar vår sponsor för 
hemsidan Victory Club Sweden 675:-/h om någon kontaktar web leverantören vilket inte är 
ok. Där är en av anledningarna av att vi har en web ansvarig.  
 
Raine Maaninka mailar Björn Törmänen i Norr en lista på Victory åkare i Norr. 
 
Mats Jönsson skickar ut ett mail till styrelsen om hur mötet i Linköping har gått.  
 
10. Tid för nästa möte Telefonmöte 3/12 kl. 19.00 
Då blir det endast mässpunkter på agendan. 
 
11. Mötet avslutas 
 
Vänliga Hälsningar 
 
Victory Club Sweden  
Heléne Karlsson (Sekr.) 
 
 


