
 

Protokoll 

Styrelsemöte Victory Club Sweden 

 

 

Dag 2015-08-23 
Tid kl 12.00 
Plats Apladalens Kaffestuga, Värnamo 
 
Deltagare: 
Klas Gärdebring 
Mats Jönsson 
Urban Knutsson 
Raine Maaninka 
Bendt Rasmussen 
Magnus Geisler 
Lars Ekstrand 
Charlotte Andersen 
Inbjuden – Bengt Andersson  

Datum 2015-08-24  
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Victory Club Sweden 
Postadress: Lillebyvägen 4, 237 91, Bjärred 
E-post: info@victoryclub.se 
Hemsida: www.victoryclub.se 

Organisationsnummer: 802449-0776 

 

 

Nr Punkt 

1 Mötets öppnande 
 
Ordförande Klas Gärdebring förklarar mötet öppnat.  

1.2 Fastställande av dagordning 
 
Den föreslagna dagordningen fastställs. 

2 Styrelsen bekantar sig med varandra och presenterar visioner för klubbens framtid. 
 
Klas släpper ordet fritt och alla får komma till tals i frågan om framtidsvisionerna för 
klubben. Vi är överens om att vår målsättning är att få ut alla medlemmar på någon form av 
aktivitet men att icke aktiva medlemmar är svåra att nå ut till. Urban rapporterade att de 
mindre spontanträffarna i Distrikt Väst är mycket uppskattade och att ett bra forum att nå ut 
till både gamla och nya medlemmar är vid MC-mässan. Vi diskuterade även möjligheten att 
integrera Facebook mer med hemsidan bl.a. genom att lägga ut en rubrik eller liknande på 
Facebook med länk direkt till hemsidan. 
 

3 & 9 Poster/Uppdrag i styrelsen samt ansvarig för info@victoryclub.se samt Hur skall vi 
arbeta i styrelsen. 
 
Helene Karlsson tar hand om info@victory.se  
Charlotte blir sekreterare men protokollskrivningen på våra möten skall cirkulera bland 
samtliga ledamöter.  
Glasis blir Materialansvarig. Det skall finnas en fast limit för våra olika utskott som de kan 
använda utan att fråga styrelsen om någon utgift överstiger limiten måste frågan tas upp 
med styrelsen.  
Det skall läggas ut en kvartalsrapport på hemsidan.  
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Region Skåne  

 

Susanne Cederberg är intresserad av ta hand om medlemsregistret.  Klubben köper ett 
Officepaket som skall användas av den som är ansvarig för medlemsregistret.  
Vi hade en bra diskussion ledd av Modde om hur man kan tänka sig att styra upp 
styrelsearbetet. Vi ska försöka använda skypemöte istället för telefonmöte. Modde kommer 
att ha en instruktion om detta på nästa möte.  
Klubben står för mat åt de personer som ställer upp och arbetar vid klubbens arrangemang. 
exempelvis vid MC-mässan den kostnaden skall ingå i budgetering av det specifika 
arrangemanget, övriga utgifter skall behandlas och godkännas av styrelsen. 
 

4 Föregående mötes protokoll 
 
Charlotte läste upp förra mötets protokoll som godkändes och lades till handlingarna 

5 Ekonomisk rapport 
 
Modde gick igenom ekonomin, vi har 25.900:- i kassan.  
Medemsavgifter som betalas under hösten är på 300:- och gäller för 2016 

6 Budgetförslag 
 
Arbetet med att få fram en budget är påbörjat, vi kommer i stort att följa  
förra årets budget minus 5-års jubileet. 

7 Planering 2015-2016 aktiviteter träffar årsmöte, MC-mässa 

Distrikt Väst kommer att ta hand om MC-mässan i Göteborg. Vi ska i första hand fråga 
medlemmarna om någon vill ställa ut sin hoj innan vi frågar Lugnets-MC. Årsmötet hålls 
som vanligt på HojRock i Västervik, Syd tar hand om HojRock. Vi skall undersöka om det 
är praktiskt och ekonomiskt genomförbart att skaffa ett eget tält till HojRock. Vi ska kolla 
med Polaris om de har något lämpligt tält med logga att skänka/låna ut till klubben.  
Barncancermilen, vårkörningarna & Bowlingen är årligen återkommande arrangemang. 

8 Uppföljning enkät som skickats till medlemmarna 
 
Det finns en sammanställning av resultatet från enkätens som styrelsen kommer att fortsätta 
arbeta efter för att förbättra för medlemmarna.  

10 Övriga frågor 

Medlemskorten skall återinföras.  
Vi kommer att använda bokföringsprogrammet för att göra medlemsutskicken via e-mail  
samt komplettera dessa genom mailutskick via hemsidan.  
Inköp av flaggfot, Officepaket, fler förvaringslådor godkändes.  
Webshopen skall uppgraderas med lite nya saker samt nytryck av dekaler.  
Vi skall ta in offerter på bl.a. t-shirt och hood-tröjor av fler tryckerier. 

 

11 Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till sön den 18/10 kl. 11:00 i Ulås 
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Region Skåne  

 

12 Mötets avslutande 

Ordförande Klas tackade för mötet och förklarade detsamma för avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Suppleant; Magnus Geisler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


