Scandinavian Vincent Club

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021
Styrelsens sammansättning har varit:
Ordförande: Mats Johansson
Sekreterare: Börje Kollnert
Kassör o Webmaster: Jan Stigsén
Redaktör: Johan Ulff
Ledamot: Jimmy Clemmensen
Ledamot: Neville Higgins
Styrelsen har under året 2021 haft 4 protokollförda telefonmöten samt styrelsemötet inför
årsmötet. Vi har vid alla möten haft mycket bra och roliga saker att diskutera.
Vi hade i juni 2022 140 (139) betalande medlemmar. 117 (118) Sverige, 10 (8) Danmark, 4 (4)
Norge, 1 Frankrike, 4 Tyskland och 2 st i Finland.
Under året har 2 mycket vackra nummer av klubbtidningen utgivits, nr 99 o 100. Dessa har
skickligt sammanställts av Johan Ulff. Med jubelnummer 100 medföljde en praktisk och
mycket snygg och hemlig necessär.
Till träffen kom 77 övernattande deltagare + några dagsbesökare. 7 från Danmark, 1 från Norge, 6
från Tyskland och 2 från Portugal. Resten var "hemifrån". Att det var en jubileums-träff kanske var lite
extra lockande eftersom det till vår glädje dök upp flera deltagare som vi inte sett på flera år. Det blev
precis som när klubben bildades 2 träffar efter varandra på Hökensås. Vi hoppas att både 75 och 100
årsjubileum kan hållas på samma sätt med dubbelträffar på Hökensås!

Klubben har en uppskattad hemsida www.vincenthrd.se som sköts av Jan Stigsén.
Klubbens maskinregister administreras av Calle Sjöblom. Det utdrag som köpts in från
transportstyrelsen används för att rekrytera medlemmar, svara på medlemmars frågor om
historik eller underlätta att ägare byter delar för att få ökande andel där nummer på
ramdelar och motor hör ihop. Frågor hanteras snabbt och smidigt med god etik och
integritet. Registret används inte för handel med Vincent motorcyklar.
Vincents namnsdag firades traditionsenligt av alla den 22 januari.
Ordförandes favoritplagg är den vackra tröja som Agneta Haglund stickade 2016 har de
senaste dagarna med upp emot 30°C fått tillbaka lite av den värme som den tidigare skänkt
sin lycklige ägare.
Mats Johansson
Ordförande Scandinavian Vincent Club

