
Styrelsemöte	  Victory	  Club	  Sweden	  24/5	  2015	  i	  Ulås	  

	  

	  

	  

	  

Närvarande:	  Vice	  Ordförande	  Mats	  Jönsson,	  Kassör	  Lars	  Ekstrand,	  Ledamot	  Urban	  Knutsson,	  
Ledamot	  Raine	  Maaninka,	  Suppleant	  Anne	  Jeppsson,	  Suppleant	  Jörgen	  Johansson,	  
webbansvarig	  Charlotte	  Andersen	  

	  

	  

1.	  Mötet	  öppnades	  av	  Mats	  Jönsson.	  Charlotte	  Andersen	  valdes	  till	  sekreterare	  för	  mötet	  

2.	  Genomgång	  av	  förra	  mötesprotokollet.	  Försäljningen	  från	  MC	  mässan	  har	  reglerats	  i	  
shopen.	  	  

3.	  Ekonomisk	  rapport.	  	  
I	  klubbkassan	  finns	  26	  800	  kr.	  12000	  kr	  är	  betalt	  för	  tält,	  bänkar	  och	  plats	  på	  HojRock	  2015.	  	  
Beslut	  tas	  av	  styrelsen	  att	  redan	  nu	  börja	  fondera	  pengar	  till	  klubbens	  10	  års	  jubileum	  

4.	  Diskussion	  angående	  hur	  vi	  ska	  driva	  klubben	  framåt	  och	  nå	  så	  många	  medlemmar	  så	  
möjligt.	  Mats	  föreslår	  bland	  annat	  att	  man	  ska	  arbeta	  mer	  i	  en	  uppdelning	  i	  regioner	  och	  att	  
varje	  region	  har	  en	  ledamot	  i	  styrelsen.	  Diskussioner	  runt	  detta	  förs	  under	  mötet.	  	  

a.	  I	  dagsläget	  är	  vi	  156	  medlemmar.	  	  

5.	  Uppföljning	  av	  medlemsenkäten.	  Enkäten	  redovisas	  av	  Mats	  Jönsson	  och	  Urban	  Knutsson.	  
Man	  har	  inte	  skickat	  ut	  samma	  frågor	  i	  region	  Väst	  som	  man	  gjort	  i	  region	  Syd	  och	  Öst	  varför	  
det	  blev	  tidvis	  svårt	  att	  jämföra	  svar.	  Enkätsvaren	  och	  sammanställning	  kommer	  att	  scannas	  
och	  bifogas	  protokollet.	  	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  ta	  fram	  ett	  åtgärdsprogram	  som	  styrelsen	  ska	  arbeta	  med.	  Anne	  
Jeppsson	  sammanställer	  de	  fem	  viktigaste	  punkterna	  styrelsen	  ska	  arbeta	  med.	  	  
Åtgärdsprogrammet	  och	  arbetets	  gång	  kommer	  presenteras	  på	  årsmötet	  2015.	  	  
Det	  föreslås	  också	  att	  vi	  ska	  ha	  en	  tydligare	  översikt	  och	  redovisning	  av	  sponsorer	  och	  vad	  
sponsorer	  lämnar	  bidrag	  till.	  

	  

	  

	  



	  

6.	  Region	  Öst	  –	  Det	  har	  börjat	  komma	  igång	  i	  region	  Öst	  där	  Mats	  och	  Charlotte	  träffat	  
representanter	  för	  regionen.	  Vi	  har	  fortfarande	  inte	  fått	  någon	  regionansvarig	  men	  dock	  
finns	  en	  grupp	  som	  gemensamt	  tar	  tag	  i	  aktiviteter	  i	  regionen.	  Medlemsregister	  skickas	  till	  
Peter	  Andersson	  som	  har	  god	  stöttning	  av	  Staffan	  Woxén	  och	  resten	  av	  gruppen.	  Till	  att	  
börja	  med	  har	  det	  skapats	  en	  sms-‐grupp	  som	  redan	  är	  igång	  och	  tycks	  fungera	  bra.	  Körningar	  
kan	  läggas	  ut	  av	  alla	  i	  gruppen.	  	  Även	  en	  Facebook	  sida	  för	  region	  öst	  har	  skapats.	  Styrelsen	  
ser	  mycket	  positivt	  på	  detta	  och	  ser	  med	  spänning	  fram	  emot	  hur	  det	  utvecklas.	  	  

7.	  HojRock.	  Det	  mesta	  är	  klart	  inför	  HojRock	  2015.	  Campen	  har	  utvidgats	  med	  ett	  antal	  
meter	  i	  år.	  Tält	  och	  bord	  är	  bokade	  och	  betalda.	  	  
Årsmöteslokal	  inte	  klar	  än	  men	  vi	  beslutar	  försöka	  hitta	  en	  lokal	  på	  slottet	  där	  vi	  inte	  störs	  av	  
festligheterna	  lika	  mycket	  som	  förra	  året.	  Mats	  Jönsson	  kollar	  upp	  detta.	  
I	  år	  arrangeras	  ett	  ”mingel”	  på	  Victory-‐campen	  för	  medlemmarna	  så	  att	  alla	  har	  en	  möjlighet	  
att	  träffas	  vid	  en	  fast	  tidspunkt.	  Vi	  beslutar	  att	  det	  ska	  vara	  på	  fredag	  den	  24/7	  innan	  BBB	  
(brudar,	  bågar	  &	  Bubbel).	  	  

8.	  Övrigt.	  	  
	  
E-‐post	  adressen	  info@victoryclub.se	  är	  kopplad	  till	  tidigare	  sekreterare	  Helen	  Karlsson.	  Info	  
adressen	  kommer	  följa	  ny	  sekreterare	  som	  väljs	  till	  årsmötet.	  Helen	  Karlsson	  vidarebefordrar	  
mail	  som	  kommer	  till	  info-‐adressen	  till	  någon	  annan	  i	  styrelsen	  fram	  till	  årsmötet.	  	  

Medlemsregistret	  som	  sköts	  för	  närvarande	  av	  Charlotte	  Andersen	  är	  nu	  uppdaterad.	  
Susanne	  Cederberg	  från	  Färlöv	  kommer	  framöver	  att	  ta	  hand	  om	  registret.	  Rutinerna	  för	  
utskick	  till	  nya	  medlemmar	  kommer	  ändras	  lite	  så	  att	  de	  får	  välkomstbrevet	  direkt	  när	  de	  
godkänns	  som	  medlemmar	  i	  klubben,	  inte	  i	  ett	  separat	  brev	  som	  tidigare.	  Funderingar	  om	  
hur	  vi	  ska	  skicka	  eller	  överlämna	  klubbmärke	  diskuteras	  vidare.	  	  

Charlotte	  Andersen	  har	  gjort	  en	  medlemskarta	  på	  Google	  maps	  som	  vi	  kommer	  försöka	  
länka	  till	  på	  hemsidan.	  Vår	  förhoppning	  är	  att	  den	  ska	  fungera	  bättre	  denna	  gång.	  Vi	  kan	  inte	  
ange	  exakt	  adress	  på	  medlemmarna,	  på	  grund	  av	  att	  vi	  måste	  följa	  personuppgiftslagen	  samt	  
att	  vi	  inte	  vill	  visa	  var	  alla	  fina	  Victory	  hojar	  finns.	  Vi	  vill	  inte	  orsaka	  påhälsning	  av	  obehöriga	  
på	  medlemsadresserna.	  	  

Intresse	  finns	  att	  ta	  fram	  klubb-‐tröja	  som	  kan	  säljas	  via	  shopen.	  Vi	  kommer	  fortsätta	  med	  
samma	  tryckeri	  som	  tidigare	  d.v.s.	  Protexor	  i	  Malmö.	  	  
Intresseförfrågan	  läggs	  ut	  på	  hemsidan.	  Charlotte	  Andersen	  kollar	  upp	  möjligheten	  att	  få	  
hjälp	  med	  tryck-‐layout	  via	  Redema	  Reklambyrå.	  	  

E-‐post	  adresser	  som	  är	  kopplade	  till	  styrelsearbete/administrationsarbete	  är	  uppdaterade	  
och	  gamla	  adresser	  borttagna.	  	  



Diskussion	  om	  att	  klubben	  ska	  vara	  tydligare	  med	  att	  man	  tas	  bort	  som	  medlem	  i	  ett	  tidigare	  
skede	  om	  man	  inte	  betalat	  medlemsavgiften.	  Detta	  bör	  framgå	  tydligt	  när	  vi	  påminner	  om	  
medlemsavgift.	  Som	  det	  varit	  fram	  till	  nu	  har	  många	  betalningar	  av	  medlemsavgifter	  kommit	  
in	  först	  i	  april/maj	  månad.	  	  Styrelsen	  och	  framförallt	  matrikelansvariga	  har	  fått	  en	  hel	  del	  
kritik	  ang.	  att	  medlemsregistret	  inte	  uppdaterats	  i	  tid,	  vilket	  beror	  på	  att	  många	  betalar	  för	  
sent.	  Ett	  dilemma	  då	  vi	  tappar	  en	  del	  medlemmar	  som	  vill	  fortsätta	  vara	  med	  i	  klubben	  om	  vi	  
tar	  bort	  dem	  för	  tidigt.	  Förslag	  är	  att	  skicka	  ut	  inbetalningskort	  till	  nästa	  års	  betalning.	  	  	  

Klubbens	  pärm	  med	  alla	  viktiga	  dokument	  ska	  tills	  vidare	  förvaras	  hos	  Vice	  ordförande	  mats	  
Jönsson.	  	  

Shopen	  behöver	  förnyas	  med	  prylar,	  kläder,	  klubbtröjor	  osv.	  Styrelsen	  ”tänker	  vidare”	  om	  
detta	  till	  nästa	  möte	  så	  att	  vi	  kan	  ta	  nya	  tag.	  Vem	  ska	  vara	  ansvarig	  för	  att	  ta	  fram	  pordukter?	  

9.	  Nästa	  möte	  –	  september	  (datum	  bestäms	  efter	  årsmöte)	  

10.	  Mötet	  avslutas	  

	  

	  

Vid	  datorn	  

Charlotte	  Andersen	  

	  

	  
	  

	  

	  


