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I det här numret:

Susannes sida
Det har ju varit lite
tunnsått med mopedblad detta år,
vakna läsare har
nog dessutom upptäckt att nummer
två aldrig kom ut!
Nr 2 skulle ha varit
en mopedkavalkad
som ännu inte är
klar helt enkelt för
att ett husbygge
kom i vägen.
Huset är snart klart
och förhoppningsvis kan allt återgå
till det normala till
nästa år.
Del ett av Kavalkaden kommer…
snart…. Till alla
som betalat år
2007.

som följer;
Vice Ordförande
Hans Granholm
som också är webbmaster. (2år)
Som sekreterare
valdes Börje Holmgren (2år)
Kassör fortsätter jag
att vara eftersom
kontot vi har står i
mitt namn och vi
har valt att inte registrera oss som officiell klubb just nu.
Som ledamöter i
styrelsen valdes
dessutom
Peter Segemark
(2år),
Lars Öhman (1år)
Lars Höjer (1år) och
Bo Nylander (1år).

Vi har hunnit med
att ha ett årsmöte
och vi har valt en
styrelse i vilken jag
själv blev vald som
ordförande, tack för
förtroendet!
Övriga styrelsemedlemmar valdes

Fortsättningsvis
kommer alla ledamöter i styrelsen
väljas på 2 år.
Till valberedning
valdes Mikael Axlund.
Det beslutades ock-

så att medlemsavgiften skulle höjas
till 100:- Inbetalningskort bifogas,
skulle det saknas så
betala in 100:- på
postgirokonto nummer; 1795892-7 Susanne Axlund,

Protokoll Årsmöte
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Stadgar Club Victoria
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På mopedtur i Bålsta
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Kopierad Mopedlitteratur säljes

6

Nya medlemmar

7

Glöm inte
namn , adress
och mopedinnehav!.
vi ska under nästa år
försöka höja kvaliteten på mopedbladet, är det någon
som kan hjälpa till
med det? Hör av er i
så fall.
Glöm inte att surfa
in på vårt nya forum, ju fler som är
aktiva där ju bättre
är det. Tills vi ses
igen;

God jul och Gott
Nytt År
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PROTOKOLL från möte med Club Victoria
lördagen den 17 november 2007
Närvarande: Jan Angseryd, Mikael Axlund, Susanne Axlund, Åke Elmesten, Tord Ferm, Hans Granholm, Tommy
Granholm, Börje Holmgren, Lars Höjer, Hasse Jansson, Lauri Keränen (fr pkt 5), Bo Nylander, Jan-Evert Olbrink,
Peter Segemark, Danny Sundberg, Ylva Söderén

1. Mötets öppnande
Susanne Axlund hälsade välkommen. Mötet förklarades öppnat Syftet med detta första möte är att bilda en formell förening med styrelse.
2. Mötets stadgeenliga utlysande
I nr 3/2007 av medlemstidningen fanns ett upprop. På nätet fanns kallelse med tid och plats den 1 november. Individuell kallelse skickad till alla medlemmar för ca 1 wecka sedan.
3. Val av mötesfunktionärer
Susanne väljs till ordförande, Tommy Granholm till sekreterare och Peter Segemark till protokolljusterare.
4. Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd
Dagordningen godkänns. En lista skickas runt där all antecknar sig; den ska gälla som röstlängd. Var och en presenterar sig och sitt mopedinnehav.
5. Genomgång av hur stadgar i en förening kan se ut och bör innehålla
Ett exempel på stadgar delades ut och gicks igenom6. Presentation och genomgång av förslag till stadgar.
Utgående från ett förslag som delats ut så arbetades ett utkast till stadgar fram. Susanne dokumenterade.
7. Fastställande av stadgar för Club Victoria
Utkastet med Susannes justeringar antogs som stadgar.*
8. Eventuell klubbavgift
Avgift för nästkommande år fastställs till 100 kronor.
9. Val av föreningsfunktionärer
Till ordförande på ett år väljs Susanne Axlund. Övriga: Hans Granholm, Peter Segemark och Börje Holmgren
väljs på två år samt Lars Öhman, Lars Höjer och Bo Nylander på ett år.
10. Övriga ev. ärenden
Styrelsen får i uppdrag att
¤ Kolla upp hur tidningen kan tryckas med bättre kvalitet, sv/v är OK.
¤ Ta fram en lista på sakkunniga på respektive mopedfabrikat. Börje tar sig an detta.
¤ Försöka hitta lämpliga klubblokaler
¤ Ta fram förslag på tröjor mm med Victoriaklubbens märke på
Protokoll från detta möte kommer i nästa tidning samt på nätet.
11. Mötet avslutas
Tack Susanne och Mikael för fika och annan förplägnad!

Vid anteckningsblocket

Tommy Granholm
Tommy Granholm

Justeras

Peter Segemark
Peter Segemark
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MOPEDBLADET

STADGAR FÖR FÖRENINGEN Club Victoria.
§ 1 Föreningens namn Club Victoria
§ 2 Föreningens ändamål Club Victoria är en kulturell, oberoende ideell förening för personer som är
intresserade av veteranmopeder, främst av märket Victoria, deras tekniska konstruktion, historia och bevarande.
§ 3 Föreningens säte Stockholms län
§ 4 Medlemskap föreningen är öppen för alla som är intresserade av veteranmopeder oavsett om man
äger eller inte äger en moped. Medlemskapet gäller för alla på samma adress.
§ 5 Medlemsavgifter Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet för nästföljande år.
§ 6 Styrelsen. Styrelsen består av ordförande, minst 4, högst 6 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig
vice ordförande, sekreterare, kassör,.
§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
..Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
..Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid
lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
§ 8 Årsmöte/ Medlemsmöten Ordinarie årsmöte hålls årligen i November Månad. Skriftlig kallelse ska
avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före mötet. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse
för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. Medlemsmöte hålls minst en gång per år
§ 9 Rösträtt Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).
§ 10 Regler för ändring av stadgarna För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst
2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.
§ 11 Uteslutning Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslutet för uteslutning skall skriftligen delges till den uteslutna medlemmen och skall vara undertecknat av samtliga i
styrelsen.
§ 12 Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av
antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till ett 90-konto.
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Arrangören själv;
Peter Segemark
med en
av döttrarna;
Corona

På mopedtur
i Bålsta
I år åkte vi moped till mopedturen i Bålsta eftersom som vi ju bor nästan nästgårds och det var
ju på en lördag också och då brukar man kunna komma hem rätt så tidigt (efter jobbet på morgonen). Sabina var inte med denna gång tyvärr eftersom det var fler barn än det brukar vara,
återväxten ser bra ut med andra ord. Pausen togs som sig bör på Bålsta Car Club

Dubbla 136:or på rallyt i Bålsta
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MOPEDBLADET

Köp mopedlitteratur
www.club-victoria.nu

Kopia; A5
Kopia, A5
På svenska Häftad 20 siPå svenska 23
dor. Reservdelslista Nr 3
sidor ReservdelsMoped Vicky III med
lista Nr 2 FM 38
sprängskiss i A3 Pris 50:Pris 50:-

7

Även annan kopierad litteratur finns
att köpa bl.annat;
försäljningskatalog
från Mopedägarnas
inköpscentral , 125
sidor från 60-talet
pris 65:-

Kopia, A5 OBS På
Tyska häftad, 28 sidor Verkstadshandbok för
Motorn MS 50
Pris; 50:-

3

Kopia A5
På svenska Häftad 8
sidor Reservdelslista Nr 3 Motor MS
50 med sprängskiss
i A3 Pris 40:-

Kopia ”Halv A5”
På svenska Liten instruktionsbok för
Vicky MS
50
Pris 35:-

5

9 10

8

Kopia A5 På svenska
Häftad 36 sidor. Reservdelslista Nr 6 Moped
Luxus Pris 60:-

Kopia ”halv A5” På
svenska Liten Instruktionsbok Motor
MS 51
Pris 35:-

4

2

1

11

Speciellt erbjudande med förmånliga priser för er som får mopedbladet! Sätt in det angivna beloppet på postgiro 179 58 92-7
Susanne Axlund och ange det du vill ha. Glöm inte namn och
adress!

Kopia A5 På
svenska, Häftad 54 sidor,
Reservdelslista nr 4 Motor, Moped Vicky IV
Pris 80:-

12

Kopia A5 På svenska
Häftad 36 sidor Reservdelslista Nr 6
Motor MS 51/ 51D
Pris 50:-

Kopia A5 OBS På Tyska,
Reservdelslista 5, 122 sidor spiralbunden. DKW
Hummel Super typ 102/
116/ 126, Vicky Standard
typ 117/ Vicky Super typ
Kopia A5 OBS På
126, Express Super typ
Tyska 45 sidor. Verk- 126, Samt typ 156 Super; Vicky/ Exstadshandbok på Motor press/ DKW Hummel. Plåtbanan typ
EM 50, Typ 801, 803, 115/ 155. Typ 128/ 158 Violetta/ Avanti/
804, 805 Pris;70:Carino. Pris 150:-

13

Kopia ”halv A5”
På svenska Liten
instruktionsbok för
Motor EM50 typ
803
Pris 35:-

Kopia A5 OBS På Tyska!! Häftad 54 sid. Monteringsanvisning (verkstadshandbok) Motor M51M51D-M51K Pris; 70:-

14

Dessutom!
Katalog från Motoraktiebolaget
Ivan Höök, Sågen
Kopia A4 70:Och
Cykelhandlarnas
katalog Kopia A4
130:-

Tre Tuffa
tjejer på
moppe,
Corona,
Amelie och
Amanda
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Nya mopedister
hälsas härmed välkomna

Hur får man mopedbladet??? Sätt in 100:- på postgiro 179 58 92-7 Susanne Axlund, glöm inte att ange
namn, adress, telefonnummer och gärna mopedinnehav. 100:- gäller för ett år och du får 2-4 stycken mopedblad och tillgång till en förmånlig försäkring i
Länsförsäkringar för upp till 10 mopeder (se nummer
1 2003) detta gäller dock endast de som är skrivna i
Stockholms Län. Du är också med på en namnlista
och får utskick om mopedutflykter och eventuella övriga evenemang. Du måste inte vara ”medlem” för att
åka med på våra mopedutflykter eller vara med på övriga evenemang.

320 Sandblom Ulf

Selmedalsvägen 224

129 41

Hägersten

321 Lundholm Olof
322 Andersson Bengt

Sommarvägen 4
Fyrskeppsvägen 9

194 64
865 51

Upplands Väsby
Ankarsvik
060-587153

323 Lindqvist

Krister

Lavettvägen 8 A

184 60

Åkersberga

324 Haeffner

Bernt

Njupkärrsvägen 46 Iitr 135 46

325 Persson

Christer Korsvägen 23

326 Storerkers Lars
Stamgatan 61 6tr
Gunnar
327 Wahlby
Hans
Heimdalsvägen 20

Tyresö

131 42

Nacka

125 47

Älvsjö

149 32

Nynäshamn

Vicky påhäng, vicky
IV, Luxus
08-54022747/ Puch Dakota -70.
070-6782131
08-7133838 Victoria Super -63.
Victoria MS 50 -56.

Säljes;
Nytillverkade dekaler för
motorkåporna till NV Autoped modell 115, 117. Vänster och höger sida 180:- paret + postens avgifter.
Hans Österblom 087771199 eller 070-5893812
(Haninge)

www.club-victoria.nu
SUSANNE AXLUND
KARLSBORG 197 91
BRO

Tfn: 070-3249136
E-post:
pdc285a@tninet.se

Ska jag DÖ ska jag göra det på moped!!
Citat av Olle Leksell

Hej Susanne
Min moppekompis Bosse Nylander
och undertecknad brukar avsluta
mopedsäsongen med att en kväll efter jobbet åka ”Stockholms broar”
Så också i år, det är något jag verkligen vill rekommendera alla Stockholms mopedister. Eftersom det var
en tisdagskväll blev det en fika på
Eggeby gård efter rundturen.
Hälsningar Jan Angserud medlem
162

