
      Protokoll 
 
 
Konstituerande Styrelsemöte Victory Club Sweden 
Plats; Tallhöjdens Värdshus, Brearedsvägen 15, 310 38 Simlångsdalen 
Tid; 11.30 
Datum: 17-07-02 
Närvarande: Charlotte Andersen, Bengt Andersson, Emma Hellqvist Magnoff, Mats 
Jönsson, Urban Knutsson, Maria Lindholm, Bendt Rasmussen 
Punkt 8, Stina Knutsson 

Nr Punkt

1 Mötets öppnande 
Styrelseledarmot Mats Jönsson öppna mötet 
Mats Jönsson valdes till mötesordförande 
Emma Hellqvist Magnoff valdes till mötessekreterare 
Charlotte Andersen och Maria Lindholm valdes till protokolljusterare

2 Konstituering av styrelsen 
Charlotte Andersen valdes till ordförande på ett år 
Urban Knutsson valdes till vice ordförande på två år 
Maria Lindholm valdes till sekreterare på två år 
Emma Hellqvist Magnoff valdes till kassör på ett år 
Bengt Andersson valdes till ledamot på ett år 
Mats Jönsson valdes till ledamot på två år 

Sittande: Bendt Rasmussen, ledamot

3 Firmatecknare 
Beslöts att Charlotte Andersen, Bengt Andersson, Emma Hellqvist Magnoff, Mats 
Jönsson, Urban Knutsson, Maria Lindholm och Bendt Rasmussen äger rätt att 
teckna föreningen, gemensamt två i förening. 
Beslöts att i bankärenden, så äger Charlotte Andersen och Emma Hellqvist 
Magnoff rätten att teckna firman var för sig.  
Beslöts att utse Charlotte Andersen och Emma Hellqvist Magnoff rätten att var 
för sig teckna föreningen i postärenden. 
Beslöts att utse Charlotte Andersen och Emma Hellqvist Magnoff rätten att var 
för sig teckna föreningen i kommunärenden, offentliga enkäter och 
myndighetsärenden. 
Beslöts att utse Emma Hellqvist Magnoff till deklarationsombud hos skatteverket.

4 Genomgång av föregående protokoll 
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll



5 Ekonomisk rapport 
Emma får i uppdrag att till nästa möte göra en utvärdering om klubben fortsatt 
ska använda Speedledger eller annat e-bokföringsprogram eller om bokföring och 
fakturering ska göras manuellt i excel 
Charlotte och Emma för i uppdrag att informera Handelsbanken samt 
Speedledger om den nya konstitueringen av styrelsen.

6 Styrelsens kontaktuppgifter 
Charlotte Andersen 
Vendelsfridsgatan 4F 
217 64 Malmö 
charlotte@vimac.se 
0708352559 

Bengt Andersson 
Kungslena Bossgården 3 
522 93 Tidaholm 
benganandersson@hotmail.com 
0703239393, 0738075867 

Emma Hellqvist Magnoff 
Södra Hötoftavägen 123  
235 99 Vellinge 
emma_hellqvist@yahoo.se 
0702925775 

Mats Jönsson 
Lillebyvägen 4 
237 91 Bjärred 
mats.jonsson@victoryclub.se 
0706874432 

Urban Knutsson 
Skinnmo, Solbacken 
461 98 Trollhättan 
urbanknutsson@hotmail.com 
urban.knutsson@victoryclub.se 
0735452749 

Maria Lindholm 
Pilvägen 6 
233 76 Klågerup 
lindholmmaria7@gmail.com 
0736265014 

Bendt Rasmussen  
Axels väg 2 
442 97 Kode 
monaagneta@hotmail.com 
0705227313, 030352590

7 Styrelsens förhoppningar och visioner om klubbens framtid 
Styrelsens vill arbeta för en klubb som är attraktiv, inbjudande, positiv och har 
har en god anda där gemenskapen, körningar och träffar är det viktigaste. 
Styrelsen diskuterade att lägga in fler evenemang och körningar, till exempel ett 
”poker run" med utgångspunkt på Cleassons i Bromölla. 
Styrelsen diskuterade även att möjligheten att vi i framtiden ska vara en klubb 
för både Victory och Indian på lika villkor.



Mötesordförande   Mötessekreterare 
Mats Jönsson    Emma Hellqvist Magnoff 

________________________________  ________________________________ 
Underskrift  Datum  Underskrift  Datum 

  

Justerare    Justerare  
Charlotte Andersen   Maria Lindholm 

________________________________  ________________________________ 
Underskrift  Datum  Underskrift  Datum

8 Medlemsregister/rutiner 
Stina informerar om medlemsregistret och hur det sköts för tillfället. 
Styrelsen diskuterade möjligheterna att samköra medlemsregister, shop och 
bokföring i ett system.

9 Hemsidan 
Styrelsen anser att hemsidan behöver ses över, förenklas samt uppdateras med 
ny information. 
Styrelsen beslutade att Charlotte tillsammans med Magnus Andersson ska vara 
ansvariga för hemsidan. Charlotte kontaktar Magnus och Redema för att se över 
vilka funktioner som kan ändras/läggas till samt att uppdatera de texter som 
redan finns på hemsidan. Mailadresserna skall kopplas till rätt person. 
Styrelsen beslutade att utse Maria till mottagare av mailen som skickas till 
info@victoryclub.se samt Stina Knutsson som mottagare av mail om 
medlemsansökningar.

10 Shopen 
Bengt informerar om shopen och strukturen av den. 
Styrelsen diskuterade att i framtiden köpa in nya produkter.

11 Övrigt 
MC-Mässan (25-28 jan 2018) - Styrelsen beslutade att klubben ej kommer ha en 
monter på MC-mässan men men att vi ska försöka få ihop ett trevligt mingel och 
mat någonstans på lördagskvällen. 
Kalender/Almanacka - Styrelsen beslutade att klubben skall ha en kalender 2018. 
Mats tittar närmare på att få sponsorpengar till detta. 

12 Styrelsemöten under hösten 
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 12 augusti på vandrarhemmet i 
Bromölla. 
Styrelsen beslutade att sammankalla styrelsen efter behov under hösten.


