
 

 

Styrelsemöte Victory Club Sweden 
2015-02-28 Bromölla kl. 16.00 

 
Närvarande: Sven-Åke Andersen ordf. Mats Jönsson, Jörgen Johansson, Raine 
Maaninka, Heléne Karlsson sekr. (P-O Lindh, Charlotte Andersen) 
 
1. Mötet öppnas  
 
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll. 
Inbetalningen från 2 av sponsorerna har funnits och kommer att rättas 
snarast.   
 
3. Uppföljning av mässa. 
a. 8st nya medlemmar 
b. Försäljningen shopen gick bra. Många frågade om T-shirts och tröjor. 
c. Åsikterna från några av våra sponsorer var mycket positiva då de 
tycker att Victory club Sweden gör ett väldigt bra jobb med att synas. 
d. Mats Jönsson planerar ett nytt möte med de berörda i region Öst så de 
kan komma igång med deras region. 
 
4. Regionsansvariga har gjort ett utskick till medlemmarna om deras 
åsikter och vad medlemmarna tycker att styrelsen och alla medlemmar 
kan förbättra. Så fort vi fått in undersökningarna från alla regionerna 
kommer vi att sammanfatta ris & ros och lägga ut på vår hemsida med en 
del svar. Vi kommer fortsättningsvis att jobba på att förbättra saker så att 
vi kan vara en rolig, givande och trivsam club. 
2015-02-27 var det 122 betalande medlemmar.  
           
5. Styrelsen har inte fått tag på någon som vill åta sig att ansvar för 
medlemsregistret. Vi kommer att lägga ut förfrågan på vår hemsida. 
Jörgen Johansson kommer att skriva detta och maila det till Charlotte 
Andersen. Charlotte Andersen fortsätter att ta den delen som hon gör idag 
tills någon ny har hittats.  
 
6. Charlotte Andersen kommer att ändra adressens säte på hemsidan. 
Sven-Åke Andersen har eftersändning till sin nuvarande adress.   
 
 
7. Hojrock 2015 Västervik  
a. Campen – Vi har samma som tidigare fast utökad 5 meter bakåt. Vi 
räknar med att vi har ca.80 platser. Sven-Åke Andersen har bokat via 
telefon och ska även göra det via webben. Då de ändrat 
bokningssystemet.  



 

 

b. Information om Victory Campen lägger Charlotte Andersen ut på 
hemsidan framöver. 
c. Tält, bord och bänkar kommer vi att ha som tidigare. 
d. Sven-Åke Andersen bokar styrelserum för årsmötet. 
e. Bokning Brudar, Bågar och Bubbel undersöker Charlotte Andersen. 
Tidigare har vi anmält Victory Club Sweden på plats men detta 
arrangemang har ju blivit en fast punkt på Hojrock så därför vill vi kolla 
detta innan.  
 
8. Övriga frågor 
På kontot 2015-02-27 har klubben 30 500:-  
  
Då Heléne Karlsson avsagt sig sitt uppdrag pga. hälsoskäl så beslutas att 
Jörgen Johansson tar över uppgiften som sekreterare fram till årsmötet.  
 
9. Tid för nästa möte Lördag 18/4 
 
Tid och plats kommer framöver. Då vi undersöker vart vi kan vara.  
 
10. Mötet avslutas 
 
Vänliga Hälsningar 
 
Victory Club Sweden  
Heléne Karlsson (Sekr.) 
 
 


