
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Protokoll - Victory Club Swedens årsmöte 2010 06 05 
 
1. mötets öppnande - Mötet öppnas och alla välkomnas till årsmötet.  

 
 
2. Val av ordförande för mötet och val av protokollförare/sekreterare 

 Sigge Andersen väljs till mötets ordförande 
 Charlotte Andersen väljs till mötets protokollförare/sekreterare 

 
 

3. Val av två justerare för mötesprotokollet. 
 Benny Hansson och Birgitta Persson väljs till justerare för 

mötesprotokollet. 

 
 

4. Godkännande av dagordning - dagordningen godkänns 
 
 

5. Föredragning av Verksamhetsberättelse  
 Representerat klubben vid  

Invigning av Victory hos Sulas MC Uppsala - December 
Öppet hus hos Claessons i Bromölla - Februari 
Victoryägare möte i Bromölla - Februari 

MC Live 2010 Göteborg och Stockholm - April, Maj 
 Författat och tryckt info-kort om klubben 

 Startat upp hemsidan www.victoryclub.se  
 Inköp av beach-flagga 
 Genom donation skänkt en Stor Victory-flagga till MC gården Hanksville 

Farm 
 Skapat en matrikel  

 E-postlista  
 Påbörjat arbetet med webb shop - ej färdigt 

       - tygmärke på gång, förfrågan om jackor - Pris? Vad vill ni 

          ha för varor? 
 Arbetet med "riktiga" medlemskort har strandat, jobbar vidare. 

 
 
6a. Föredragning av ekonomisk resultat rapport se bilaga 

 
 

6b. Föredragning av revisionsberättelse - se bilaga. Då klubben inte tidigare 
utsett  revisor för 2009 föreslås att revisor ska revidera kommande år dvs. 2010 
samt 2009 års resultatrapport och budget? Årsmötet godkänner detta. 



 

7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet - årsmötet beslutar ansvarsfrihet för 
styrelsen 

 
 
8. Behandling av motioner och förslag. inga motioner eller förslag har inkommit 

till styrelsen. 
 

 
9. Fastställande av medlemsavgift. Mötet föreslår att medlemsavgiften fortsatt är 
250 kr per år. Årsmötet bifaller detta. 

 
 

10. Fastställande av budget - Budgeten bifalles av årsmötet - se bilaga 
 
 

11. Val av ordförande/President 
Sigge Andersen väljs till President på 2 år 

 
 

12. Val av vice ordförande/vice President 
Charlotte Andersen väljs till Vice ordförande/vice President på 1 år  
 

 
13. Val av sekreterare  

Till sekreterare väljs Charlotte Andersen 
 
 

14. Val av 1 ledamot  
Kent "Jason" Johansson väljs som ledamot på 1 år 

 
 
15. Val av kassör och revisor 

Elving Isaksson väljs till kassör på 2 år 
Lars Ekstrand väljs till revisor på 2 år 

 
 
16. Behörighet att teckna firma 

Ordförande Sigge Andersen  och kassör Elving Isaksson har behörighet att 
teckna firma för Victory Club Sweden 

 
 
17.Val av valberedning 

Till valberedning väljer årsmötet 
Mats Jönsson - 1 år 

Claes Bengtsson 2 år 
Lars Ekstrand - 3 år 
 

 
 

 
 



18. Övriga ärenden 

 
 Information om träff "Bike Meet" på Hanksville Farm den 2-4 Juli 2010. Vi 

har fått möjlighet att få eget område för Victoryägare. 
 Stina och Urban Knutsson informerar om MC träff  hemma hos dem i  

Trollhättan den 17-18 Juli. Det kommer finnas övernattningsmöjlighet i 

tält och Stina och Urban ordnar med mat och en tur runt trollhättan. På 
lördagen kör vi Kråkestans MC kortege. Mer info kommer på hemsidan.  

 I slutet av september anordnar man på Öland en skördefest och 
konstnärsnatt. Elving rekommenderar detta evenemang och erbjuder även 
övernattning hemma hos honom eller närliggande vandrarhem. 

Intresseanmälan nödvändigt för arrangemanget. Mer info kommer på 
hemsidan. 

 Klubben har också fått en inbjudan av Lars Inge Larsson, Victoryägare och 
medlem från Stehag men numera bosatt i Moseldalen. Han 
rekommenderar den fantastiska naturen och MC vägar runt om i 

Moseldalen och erbjuder alla medlemmar övernattning i sitt "Gasthaus" 
dessutom får man egen parkering till sin hoj inomhus. Kontakta Lars Inge 

på  lars-inge.larsson@volvo.com  
 

Mötet avslutas 
 

 
Vid Protokollet. 

Charlotte Andersen 
 
 

 
 

 
Protokollet justeras av  
 

 
 

Ordförande 
Sigge Andersen  

 
 
 

 
Justerare     Justerare 

Benny Hansson     Birgitta Persson 
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