
     Protokoll 

 
 
Styrelsemöte Victory Club Sweden 
Plats; Tallhöjdens värdshus, Simlångsdalen 
Tid; 12.00 
Datum: 2018-04-14 
 
Närvarande: Urban Knutsson, Mats Jönsson, Charlotte Andersen, Bengt 
Andersson, Emma Hellqvist Magnoff, Bendt Rasmusson och Maria Lindholm 
 
 
 

Nr Punkt 
1 Mötets öppnande: 

Mötet öppnat av Charlotte Andersen 
 

2 Val av mötesordförande och sekreterare:  
sittande 
 

3 Genomgång av förra protokollet: 
Inga synpunkter 
 

4 Ekonomisk rapport:  
Emma informerar om läget 
På kontot: 46 052 
Fonden för 10-års fest 2019: 18 875 
 

5 Medlemsregister rapport: 
Stina är inbjuden. Stina informerar. Vi har 154 medlemmar. 5 på vänt som inte har 
betalt.  
Förra året var det 162 medlemmar vid denna tid.  
Stina har koll på medlemsregistret.  

 
6 Utvärdering av MC mässan i Göteborg:  

Utvärdering av MC mässan av Urban. Shopen sålde bra och vi fick många nya 
medlemmar. Bra att vi hade montern. Håller det öppet om vi ska ha monter i Stockholm. 
 

7 Aktiviteter 2018:   
Lugnet har öppet hus den28/4, Urban är inte hemma men om Bengt eller Bendt 
kan stå som representanter kommer klubben närvara. Shopen kan i så fall passa 
på att sälja klubbkläder.  



 
Vårturen sköter Bengt i väst. Jättestort intresse.  
 
Vårtur syd. Mats håller i den. Han skickar ut påminnelse om att boka boende. 
   
HojRock; stugorna är för sent att boka nu, men där finns tältplatser på campen. 
Tält, bänkar och bord är fixat.  
HojRock – Vi har tappat en del sponsorpengar eftersom Bikeline och Fullhouse 
Garageshop inte är verksamma längre.  
Ev. får icke medlemmar betala en summa för maten på mingelkvällen. Budget för 
HojRock finns. 
 

8 10års jubileet:  
Planeringen inför 10 års jubileet har påbörjats.  Frågan bordläggs till årsmötet, där vi 
frågar medlemmar om synpunkter och önskemål som vi kan ha med i planeringen. 
 

9 Shopen:  
Det har sålt jättebra.  Shopen kommer sälja kläder på Väst-turen, Syd-turen och 
HojRock. 
Bengt letar även en lokal tryckare som kan vara ett alternativ till det vi har idag.  
 

10 Victory & Indian i framtiden:  
Diskussionen om att bli en Victory & Indian klubb. Alla positiva till förslaget. Styrelsen 
skriver en proposition s till årsmötet.  
 

11 Övrigt:  
Beslut att styrelsen lägger ut påminnelser om att lämna in motioner inför 
årsmötet. Möte 15.00. Sören tar ordföranderollen. 
 
 

12 Nästa möte:  
Skypemöte i maj inför årsmötet 
 

13 Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet 

 

Mötesordförande   Mötessekreterare  
 
_______________________________       __________________________________ 
Underskrift    Underskrift 
Datum          Ort   Datum          Ort 
 

 
 


