
Auktionsvillkor
  

På grund av det svaga intresset för storauktion och likaså för det under hösten 
testade begreppet storobjekt så har styrelsen beslutat upphöra med dessa objekt 
eftersom det är möjligt att lämna in objekt med utrop över minimibeloppet vid 
varje auktionstillfälle. 
 
Då föreningen ständigt förlorar pengar på de egna objekten så har styrelsen 
beslutat justera mängden egna objekt så att vid varje auktionstillfälle så kommer 
de egna objekten att kunna variera mellan 10 och 20 objekt.  
 
Även om föreningens ekonomi för tillfället tillåter förluster vid försäljning av de  
egna objekten så är det långsiktigt inte en fungerande strategi med Ebberöds 
bank. Om orsaken till obalansen är för höga inköp eller för låga belopp vid 
försäljning kan diskuteras. Styrelsen anser dock att man köper till marknadspris 
och accepterar också en viss förlust för att som en service till medlemmarna 
kunna erbjuda intressanta objekt. För att förbättra denna obalans i ekonomin och 
på grund av inkomna klagomål på straffavgifter på osålda objekt så har styrelsen 
beslutat att stryka straffavgifter på osålda objekt och föreningen inför från och 
med auktionen vid årsmötet 2012 en administrativ inlämningsavgift på 1:- per 
objekt i enlighet med vad flera andra föreningar tillämpar. 
 
Styrelsen har beslutat att ha kvar minimibeloppet på 20:- per objekt, det vill säga 
att objekt märkta med "bud"  har 20:- som startbud. Som en kompensation för 
eventuellt minskande mängd av föreningens egna objekt så har styrelsen beslutat 
att låta varje medlem lämna in upp till fem objekt per auktionstillfälle. 
 
 
 
Sammanfattning av auktionsvillkoren. 
 

 Varje medlem kan lämna in upp till fem objekt per auktion. 
 

 Varje objekt skall ha ett utrop på minst 20:-. 
 

 En administrativ avgift på 1:- per inlämnat objekt. 
 

 Föreningens provision är 10 % från säljaren på klubbat belopp. 
 

 Köparen betalar ingen provision. 
 

 Ingen avgift för osålda objekt. 
 


