
Verksamhetsberättelse 2011-2012 

 

Styrelsen har haft 4 styrelsemöten under året, två möten på hösten och två möten på våren. 

Marknadsföring och representation av klubben 

Juni Representerade klubben vid Victory Roadshow – Bromölla 
Utställning av hojar i Löddeköpinge i samarbete med Claessons motor 

Juli Moseldals resa x 2 I år har resan arrangerats av Reg. chef Erik Fornander, Ralph och 
Christer 

Augusti Utställning i Höllviken i samband med Jonas Svebergs Victory Uthyrning 
Victorykörning i Bromölla – Claessons Motor 

September Barncancermilen i Borås – Lugnets MC 

November Träff med mat och Bowling i Bromölla 

Januari MC Mässan ”På2Hjul” i Göteborg.  24 kvadrat klubbmonter m utställning av 2 hojar, shop, 
och fika. Tv m bildspel från många av de träffar och körningar klubben deltagit i. 

Februari Klubben representerades och deltog i öppet hus på Claessons i Bromölla 

Mars Motormässan i Malmö  
Reg chef Erik Fornander och Christer Forså representerade vid MC Mässan vi Västerås. 

Maj Klubben representerade vid ”Victory Road Show 2012” på Claessons Motor i Bromölla 
Utställning på Motordag i Eslöv 
Gemensam körning och utställning vid Tydingesjön. 

 

Vi har ansökt om medlemskap i SMC och är numera accepterade som Rikstäckande Märkesklubb i 

SMC  

Victory Club Sweden har lämnat in ansökan till Patent och registreringsverket för att få loggan 

skyddad men fick avslag, då man bedömde att ett Tyskt musikbolag hade ett märke som liknade vårt 

 

Regioner 

Tillsatt Regionchefer/ansvariga i Syd, Öst och Väst. Förfrågan om att bli reg. ansvarig har tidigt i våras 

skickats till alla i Östersundsnejden. Tyvärr har ingen anmält intresse att hålla i det. 

Regionansvariga har delat in oss i regioner, stora till en början, och skapat sändningslistor via e-post 

där nu mer ”lokal information” kommer ut. 

Styrelsen har utsett en kontaktperson i styrelsen som är den som håller i kontakt och stöttning till 

Reg. Cheferna. 

Mats Jönsson, Reg. ansvarig Syd, har gjort en enkät via e-post sändningslistan.  Enkäten skickades till 

72 medlemmar. 18 st. svarade. 

 



Shoppen 

Arbetsgrupp tillsatt Ethel Olsson, Richard Nyrén, Anne Jeppsson – Sigge Andersen Kontaktperson. 

Shoppen har tagit fram…  

Skattemärke 

Stort tryck till T-shirt och Hood  

Stort brodyrmärke 

litet nytt ovalt klubbmärke i brodyr  

Namntagg i metall 

Muggar 

Linne 

MC Flagga 

Almanacka – Flopp 

Hemsidan 

Ökat antalet synliga trådar 

Medlemsregister flyttat och kan nås via startsidan 

Google karta – medlemskarta finns på startsidan 

Läsordningen ändrad 

Bilder kan numera vara ca 2 mb 

 

Profilbox (som kan användas vid utställning eller mässa) 

Två stora Beachflaggor  

Övrigt innehåll inte klart 

 

Sponsorer / Avtal 

Claessons Motor 

Lugnets MC 

Sulas MC 

Stonetown Custom 

Victory Motorcycles Scandinavia  

Glasmästar´n i Lund  

Rosenlunds Bygg 

Sigges Transport 

Mr Husman 

Zeal Tattoo 

 

 

 

 

 


