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Protokoll	  Styrelsemöte	  Victory	  Club	  Sweden	  

2015-‐01-‐07	  Telefonmöte	  kl	  19.00	  

	  

Deltagare	  
Sven-‐Åke	  Andersen,	  ordförande	  
Mats	  Jönsson,	  vice	  ordförande	  
Lars	  Ekstrand,	  kassör	  
Raine	  Maaninka,	  ledamot	  
Urban	  Knutsson,	  ledamot	  
Jörgen	  Johansson,	  suppleant	  
Charlotte	  Andersen,	  Webbansvarig,	  matrikelansvarig	  

	  

Charlotte	  Andersen	  väljs	  till	  sekreterare	  för	  mötet.	  

1.	  Mötet	  öppnas	  av	  ordförande	  Sven-‐Åke	  Andersen.	  	  

2.	  MC	  Mässan	  2015.	  	  
De	  flesta	  sponsorpengar	  till	  mässan	  har	  betalats	  in	  till	  klubben,	  viss	  oklarhet	  om	  vissa	  sponsorer	  
betalat,	  kassören	  kollar	  upp	  detta.	  Mässmontern	  är	  betald.	  Kostnader	  för	  fika,	  transport	  och	  
extrabiljetter	  inte	  helt	  klar.	  Sven-‐Åke	  Andersen	  gör	  en	  justerad	  mässbudget	  och	  skickar	  den	  till	  
kassören	  snarast.	  Det	  finns	  i	  dagsläget	  ca	  23	  000	  kr	  i	  kassan.	  

Transport	  av	  mässutrustning	  till	  mässan	  är	  bokad	  till	  tisdag	  20/1,	  lossning	  den	  21/12	  på	  fm.	  
Mässutrustningen	  kommer	  lossas	  direkt	  till	  montern.	  Söndag	  är	  lastning	  och	  hemtransport	  av	  
mässutrustningen	  också	  bokad.	  	  

Charlotte	  kommer	  lämna	  med	  en	  dator	  till	  mässan,	  där	  bildspel	  från	  olika	  klubbaktiviteter	  samt	  5	  års	  
jubileet	  kommer	  vara	  inlagda.	  	  

Vi	  har	  blivit	  lovade	  av	  Victory	  Motorcycles	  (Stephan	  Nordström)	  att	  de	  kan	  bidra	  med	  en	  hoj	  till	  mäss-‐
montern	  om	  ingen	  medlem	  i	  region	  öst	  har	  möjlighet	  att	  ställa	  ut	  hoj	  i	  montern.	  Charlotte	  A	  ringer	  
Stephan	  N	  ang.	  detta	  ca	  en	  vecka	  före	  mässan	  samt	  påminner	  om	  lånet	  av	  ”monter-‐disken”	  som	  
klubben	  brukar	  få	  låna	  av	  Victory	  Motorcycles.	  	  

Det	  kommer	  tyvärr	  inte	  finnas	  mäss-‐kläder	  till	  de	  som	  arbetar	  i	  montern	  under	  mässan,	  de	  som	  har	  
mässkläder	  sedan	  tidigare	  mässor	  använder	  dessa.	  

Bemanningsschemat	  är	  klart	  och	  tillfredsställande.	  

Shoppen	  –	  försäljning	  på	  mässan	  om	  möjligt.	  
Urban	  hör	  med	  Bengt	  om	  han	  har	  möjlighet	  att	  ta	  med	  sig	  shopp	  varor	  till	  försäljning	  på	  mässan.	  Om	  
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det	  går	  ska	  shopprylar	  av	  äldre	  modell	  säljas	  ut	  till	  mycket	  rabatterade	  priser	  eller	  ingå	  i	  annat	  köp	  för	  
att	  vi	  ska	  kunna	  avverka	  de	  varor	  som	  har	  gamla	  loggan.	  	  

Charlotte	  A	  gör	  en	  anmälningsblankett	  till	  klubben	  liknande	  den	  som	  finns	  på	  hemsidan,	  så	  att	  nya	  
medlemmar	  kan	  anmäla	  sig	  direkt	  på	  plats.	  	  

Gästbok	  har	  inhandlats	  av	  Charlotte	  A	  så	  att	  montergäster	  kan	  skriva	  in	  en	  hlsning	  eller	  synpunkter	  
på	  klubben.	  Dessutom	  bra	  om	  de	  skriver	  namn	  och	  ort	  så	  att	  styrelsen	  får	  en	  uppfattning	  om	  var	  
besökarna	  kommer	  ifrån.	  	  

Urban	  skickar	  en	  lista	  med	  förra	  årets	  mässpriser	  till	  Charlotte	  som	  justerar	  och	  skickar	  med	  i	  
mässutrustningen	  eller	  via	  e-‐post	  till	  de	  som	  bemannar	  mässan.	  	  

Utseendet	  på	  mässmonter	  klart.	  Bilder	  från	  tidigare	  mässor	  har	  lämnats	  över	  till	  de	  som	  bygger	  upp	  
mässan.	  	  

3.	  Övriga	  frågor	  
A.	  Charlotte	  informerar	  om	  2015	  års	  almanacka.	  
B.	  Charlotte	  har	  fått	  de	  uppgifter	  av	  Lars	  som	  behövs	  för	  att	  registrera	  vilka	  medlemmar	  som	  betalat	  
medlemsavgift.	  Detta	  registreras	  både	  i	  medlemsregister	  i	  Excel-‐format	  och	  på	  hemsidans	  register.	  
Charlotte	  tar	  hand	  om	  att	  registrera	  nya	  medlemmar,	  skicka	  välkomstbrev	  och	  klubbmärke	  till	  nya	  
medlemmar.	  Lars	  kollar	  av	  med	  banken	  om	  betalning	  av	  medlemsavgift	  gjorts	  och	  meddelar	  detta	  till	  
Charlotte	  så	  att	  register	  hålls	  aktuellt.	  
Charlotte	  och	  Lars	  sköter	  detta	  tillfälligt	  tills	  styrelsen	  hittat	  någon	  som	  mer	  permanent	  kan	  sköta	  
medlemsregistret.	  Lars	  påpekar	  att	  detta	  bör	  ske	  fram	  tills	  styrelsemötet	  i	  slutet	  av	  februari	  och	  att	  
styrelsen	  bör	  arbeta	  med	  frågan	  aktivt.	  	  

Raine	  M	  och	  Jörgen	  J	  påpekar	  att	  de	  ej	  kan	  öppna	  Excellfilerna	  trots	  att	  de	  har	  nya	  versioner	  av	  
Excell.	  Charlotte	  A	  testar	  trots	  det	  att	  spara	  i	  äldre	  version	  för	  att	  se	  om	  det	  går	  bättre	  då.	  	  
	  
Charlotte	  A	  skickar	  i	  dagarna	  ut	  en	  påminnelse	  per	  e-‐post	  till	  medlemmarna	  om	  att	  betala	  
medlemsavgiften.	  De	  som	  inte	  betalat	  inom	  2-‐3	  veckor	  får	  ytterligare	  en	  påminnelse	  av	  deras	  
regionansvariga.	  Vem	  skickar	  till	  Norr	  om	  så	  behövs?	  

Anne	  J;s	  victory	  e-‐post	  är	  inte	  uppdaterad	  på	  hemsidan	  under	  fliken	  ”kontakt”	  detta	  åtgärdas	  
omedelbart	  under	  mötets	  gång.	  

Diskussion	  om	  medlemstapp,	  vad	  beror	  det	  på	  –	  teorier	  om	  konjunkturen	  som	  påverkar,	  årstiden,	  
aktiviteterna.	  
Urban	  K	  berättar	  att	  han	  och	  Stina	  K	  har	  kontaktats	  av	  medlemmar	  som	  berättat	  att	  de	  upplever	  att	  
de	  inte	  får	  ut	  något	  av	  att	  vara	  medlem	  i	  klubben.	  Förslag	  är	  att	  vi	  har	  mer	  rutiner	  på	  att	  fråga	  vad	  
det	  är	  man	  vill	  ha	  ut	  av	  medlemskapet,	  att	  ställa	  frågan	  direkt	  till	  medlemmar	  men	  även	  via	  hemsida	  
och	  e-‐post.	  Förslag	  tas	  fram	  framöver	  om	  hur	  klubben	  bäst	  möter	  medlemmarnas	  förväntningar.	  	  
	  
Diskussion	  om	  hur	  klubbarbetet	  kan	  se	  ut	  i	  framtiden	  	  

Eftersom	  ordförande	  Sven-‐Åke	  A	  flyttar	  från	  nuvarande	  adress	  och	  den	  adressen	  dessutom	  är	  säte	  
för	  klubben	  behövs	  omedelbar	  adressändring	  för	  klubben.	  Oklart	  om	  hur	  man	  ska	  gå	  till	  väga	  i	  ett	  
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sådant	  läge.	  Mats	  J	  kontaktar	  Sven-‐Åke	  A	  ang	  detta.	  Förslag	  är	  att	  klubbens	  säte	  tillfälligt	  flyttas	  till	  
vice	  ordförande	  Mats	  J	  adress.	  Detta	  då	  ordförande	  avgår	  till	  årsmötet.	  	  

Lars	  påpekar	  att	  stadgeändring	  som	  beslutats	  tidigare	  inte	  är	  gjord	  i	  stadgetexten.	  Charlotte	  ändrar	  i	  
texten	  men	  inväntar	  styrelsens	  val	  av	  formulering	  i	  en	  av	  ändringarna.	  

4.	  Nästa	  möte	  
28/2	  kl	  16.00	  Bromölla	  Camping.	  
Lars	  E	  Reserverar	  sig	  mot	  detta	  och	  önskar	  möte	  annat	  datum	  och	  på	  annan	  ort	  samt	  efterlyser	  att	  en	  
agenda	  för	  mötet	  skickas	  ut	  i	  god	  tid	  innan	  mötet.	  	  

	  

5.	  Mötet	  avslutas	  	  

	  

Mötessekreterare	  för	  dagen	  
Charlotte	  Andersen	  
	  

	  

	  


