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Årsmöte, Victory Club Sweden  
Västervik, 2017-06-17 
Närvarande: 35 medlemmar (ordförande Klas Gärdebring och kassör Lars Ekstrand ej 
närvarande). 

1 Mötets öppnande 
Vice ordförande Mats Jönsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

2 Val av ordförande för mötet samt protokollförare/sekreterare 
Till mötesordförande väljs Sören Nykvist. Till protokollförare/sekreterare väljs 
Charlotte Andersen. 

3 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera mötesprotokoll 
Roland Lindholm och Conny Lönnegren väljs till justerare av mötesprotokoll. 

4 Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen. 
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5 Föredragning av verksamhetsberättelse/årsberättelse  
för perioden 2016 05 01-2016 12 31.  

Styrelsens sammansättning har varit: 
Ordförande Klas Gärdebring 
Vice ordförande Mats Jönsson 
Kassör Lars Ekstrand 
Sekreterare Urban Knutsson 
Styrelseledamöter Susanne Cederberg, Bendt Rasmussen 
Styrelsesuppleanter Maria Lindholm, Peter Andersson 
Revisor Morgan Åkerman 
Valberedning Leif Rydh, Bengt Andersson 

Aktiviteter för perioden 2016 05 01 – 2016 12 31 

Maj: Vårtur med region väst, vårträff med region syd. Onsdagsträffar hos fröken 
Anderssons café med region väst.  

Juni: Öppet hus Lugnets MC-center i Borås med region väst. Onsdagsträffar hos 
fröken Anderssons café med region väst.  

Juli: Hanksville Summer Bike Meet, Kärrasand MC festival, region syd. HojRock i 
Västervik där vi också deltog i Brudar, Bågar & Bubbel, mingelbjudning för 
klubbmedlemmar, Victorykörning, mc-kortegen samt hade årsmöte på Gränsö Slott. 
Onsdagsträffar hos fröken Anderssons café med region väst.  

Augusti: Viking Ride, Norge (nordisk Victory & Indian träff). Victorykörning med 
Claessons Motor, Bromölla. Hjulafton i Lidköping med region väst. Onsdagsträffar 
hos fröken Anderssons café med region väst. 
Victorykörning region syd, skånerunda.  

September: Barncancermilen i Borås och Victorykörning med region väst. Höstträff/
Danmarkstur med Victory väst. Körning med region syd och Bike Line, Malmö.  

oktober: Säsongsavslutning med Bowling i Bromölla, region syd. 
Styrelsemöten och information om styrelsens arbete.  

Styrelsen har haft 2 styrelsemöten från perioden 2016 05 01 – 2016 12 31. Ett möte 
har varit fysiskt och ett möte har hållits via Skype. 

På Victory Club Sweden hemsida finns protokoll från styrelsemötena. Här finns även 
föreningens stadgar och årsmötesprotokoll. 

Adressen är www.victoryclub.se 

Medlemsavgiften för år 2016 är 300 kr. 
Victory Syd ansvarar för HojRock. 

http://www.victoryclub.se
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6 Föredragning av revisionsberättelse 
Vice ordförande läser upp revisionsberättelse 
Revisionsberättelse fastställs – Revisor Morgan Åkermans utlåtande bifogas 
protokollet. 

7 Fastställande av balans- och resultaträkning 
Vice ordförande Mats Jönsson läser upp balans- och resultaträkning. Bifogas 
protokollet. 

8 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet bifaller styrelsens ansvarsfrihet. 

9 Beslut om föreningens vinst eller förlust enl. balansräkningen. 
Mötet beslutade att balansera upp resultatet i ny räkning. 

10 Behandling av motioner och förslag 

1. Motion inkommen av Klas Gärdebring.  
”Jag vill att styrelsen i Victory Club Sweden består av mindre personer tex 3 
st eller max 5 st” 
- Mötet avslår motionen. 

2. Motion inkommen av Klas Gärdebring 
”Jag vill att klubben ska ändra inriktning och arbeta för mer lokal  
anslutning och lokalt arbete” 
- Mötet avslår motionen 

11 Fastställande av medlemsavgift 
Medlemsavgiften är 300 kr/år. Mötet beslutar om oförändrad medlemsavgift. 

12 Fastställande av budget 
Mötet fastställer budgeten. Budgeten delas ut och bifogas protokollet.  

13 Val av Ordförande 
Val av 2 st ledamöter 
Val av kassör och revisor – Till revisor väljs Stina Knutsson. 
Val av 2 st suppleanter 
Behörighet att teckna firma 

14

15

16
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Mötets Ordförande   Protokollförare/sekreterare 
Ort  Datum   Ort Datum 

______________________   
_______________________ 
Sören Nykvist   Charlotte Andersen 

Justerare    Justerare 

17
Mötet beslutar om att styrelsen vid första konstituerande mötet väljer vilken 
befattning och vilka uppdrag styrelseledamöterna ska ha. Mötet beslutar att styrelsen 
utser vilka styrelsemedlemmar som sedan har behörighet att var för sig teckna firma. 

De som sitter kvar i styrelsen efter omval är Bendt Rasmussen, Urban Knutsson, 
Maria Lindholm, Mats Jönsson. 

Mötet väljer in Emma Hellqvist, Bengt Andersson och Charlotte Andersen i den nya 
styrelsen. 

18 Val av Valberedning (2 st på 1 år) 

Här valdes Leif Rydh och Magnus Liljeqvist. Leif Rydh är sammankallande. 

19 Övriga Ärenden 
Conny Lönnegren – ang. klubbens hemsida. Önskemål att hemsidan ska bli mer 
användarvänlig och levande. Mötet diskuterar önskemål för hemsidan som styrelsen 
kan ta med sig och arbeta med under kommande år.  

Leif Rydh – ang. att kunna komma in på klubbens hemsida då det periodvis har varit 
ett problematiskt. 

Mats Jönsson – Diskussion och förfrågan till mötet om medlemmarnas syn på om 
Victory Club Sweden är öppna för att klubben även skulle kunna omfatta Indian 
och därmed vara en likvärdig klubb för båda motorcykelmärkena. Mötet tillfrågas 
om det är något styrelsen ska arbeta vidare med. Mötet ställer sig positiva till detta.  

20 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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Ort  Datum   Ort  Datum 

______________________   
______________________ 
Roland Lindholm   Conny Lönnegren


