
Tillsammans med Calle har det i styrelsen diskuterats hur vi skall underlätta handeln av Vincent och 
delar mellan oss. Calles farhåga är att många värdefulla Vincent-prylar annars försvinner i 
dödsbostädningen. Vi har dessa alternativ: 

- Facebookgruppen. Vi når bara de som är med där, men de kan knappast missa annonsen. Om man 
har en Vincent att sälja och vill att den stannar kvar i Skandinavien är detta ett bra alternativ. Enkelt 
att lägga in. Nackdelen kan vara att efterhand som nya inlägg kommer in förpassas annonsen neråt 
och försvinner kanske innan varan är såld 

- Ytterligare en facebook-grupp ”Vincent – sälj & köp”. Många andra klubbar har löst det med en 
separat grupp för annonser. Eftersom antalet inlägg där är färre så tar det längre tid för annonsen att 
försvinna neråt. Om inte alla som är med i klubb-gruppen även går med här så blir det färre som ser 
annonsen. 

- Hemsidan. Här finns en annonssida och man når alla, även i utlandet. Annonsen ligger kvar synlig 
ända tills den tas bort. De som går in och tittar gör det troligen ganska sällan, så det kan ju ta tid 
innan annonsen upptäcks. Däremot verkar det som om det fungerar när någon googlar efter en 
Vincent till salu. Sivert sålde t.ex. Black Lightning avgasrör bara på någon dag till Texas.  

- Klubbtidningen. Ingen som är med i klubben kan missa en annons, men tidningen kommer ju bara 2 
gånger om året. Fungerar för de som inte har bråttom att sälja. För närvarande finns ingen 
annonssida i tidningen, men om intresse finns får Ni väl tända Johan på idén.   

Vi gör ett litet experiment med att ta annonser från Facebook som legat ute någon vecka utan att ha 
blivit sålda och lägga in dem på hemsidan exakt som de är. Ganska enkelt för mig. Det som är viktigt 
är att om/när varan är såld så lägg en kommentar på inlägget att det är sålt. Samma sak när det gäller 
annonser på hemsidan. Där ligger många gamla annonser, så Ni som har annonser där, kolla och hör 
av Er om annonsen skall tas bort. De som inte är med på Facebook och vill annonsera på hemsidan 
kan kontakta mig direkt. 

Det här är något som vi säkert kommer att diskutera på årsmötet. Kanske kommer vi fram till ett 
smidigt hanterande. 


