
Protokoll Styrelsemöte Victory Club Sweden 
2014-12-03 Telefonmöte kl. 19.00 

 
 

Deltagare: Lars Ekstrand Kassör, Mats Jönsson vice ordf., Anne Jeppsson, Jörgen Johansson, 
Raine Maaninka, Urban Knutsson, Heléne Karlsson Sekr., (Stina Knutsson) 
 
1. Mötet öppnas av Mats Jönsson 
 
2. MC mässan 2015 
Sven-Åke Andersen har bokat mässan. Sponsorerna ska betala in 16.500:- senast 21 dec. 
2014. Sedan kommer det in medlems avgifter på de restarande ca. 2.000:- 
Information från mötet se bifogat mail från Charlotte som har gjort en sammanställning och 
strukturerat upp det från vad som sades på mötet i Ödeshög  
2014-11-30 där finns även ett prel. arbetsschema där styrelsemedlemmar om de vill hjälpa till 
kan kontakta Charlotte för att skriva in sig på bemanningslistan. 
Charlotte har börjat på en lista /fusklapp med punkter som handlar om klubbens historia, 
medlemsantal, kommande aktiviteter och liknande så att de som är i montern kan svara på 
besökares, presumtiva nya medlemmar och medlemmars frågor. Hon har mailat styrelsen om 
detta och tar gärna emot frågor om hanteringen som hon kan komplettera listan med.  
Vi kan även ordna så att produkter från shopen kan säljas till medlemmarna under mässan.  
 
3. Victory Club Sweden årskalender är påbörjad men inget är beslut om pris och hantering 
etc. är taget av styreslen. 
Medlemsmail med inbetalningsinformation ska skickas ut till medlemmar och läggas ut på 
hemsidan som tidigare år (detta år även fb sidan). Charlotte får lägga ut informationen på 
hemsidan, Stina föreslog att Charlotte även kunde skicka ut mailet för 2015 till medlemmarna 
också. Stina saknar Victory Club Sweden märken etc för att skicka ut till nya medlemmar 
detta meddelade hon på mötet i Göteborg. Detta skulle Sven-Åke Andersen ordna till henne 
efter mötet i Göteborg. 
De här sakerna ska Mats Jönsson kolla upp med de berörda. 
 
Helene Karlsson har skickat en text till styrelsen, Stina och Charlotte som kan bifogas med 
mailet till medlemmarna, hemsidan och fb.  
 
4. Tid för nästa möte Telefonmöte 7/1 kl. 19.00 
 
5. Mötet avslutas 
 
Vänliga Hälsningar 
 
Victory Club Sweden  
Heléne Karlsson (Sekr.) 
 
 


