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Styrelsen för Munskänkarnas sektion i Jönköping avger följande verksamhetsberättelse för 2021. 

Styrelsens sammansättning: Ordförande  Maria Karlsson 
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  Sekreterare  Monica Lorentsson/ Anna Holm* 
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  Ledamot  Sven-Åke Schönborg 
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    * från 2021 09 30 

Revisorer:  Touvi Ingemansson och Maria Lönn, ordinarie samt Esko Olsson, suppleant. 

Valberedning:  Leif Wiberg/ Sverker Östberg*, Marie Nordström och Per Hallerstig  

 

Sektionens aktiviteter 

Verksamhetsåret 2021 påverkades även det i hög grad av coronapandemin. Årsmötet fick skjutas upp till den 

30 september, någon vintävling kunde inte genomföras och planerade provningar och kurser har fått ställas in. 

Sektionen har under året fått 20 nya medlemmar men 43 medlemmar har inte förnyat sitt medlemskap. 

Sektionen hade 258 medlemmar per den 31 december 2021.  

Provningar och kurser 

Under 2021 har Jönköpingssektionen kunnat genomföra fem provningar för totalt 219 deltagare.  

Den 12 september höll vi två provningar efter varandra i Odd Fellow-lokalen med tema Vulkanviner. Katarina 

Alwin från importören Handpicked Wines guidade oss genom viner från olika regioner och länder, med 

gemensam nämnare att druvorna vuxit i jordar med vulkaniskt ursprung. Spännande och lärorikt.  

Den 24 oktober gjorde vi en resa till Mencía-land i norra Spanien tillsammans med ”vinfluencern” Dan Lepp, 

munskänk och fotograf med stort intresse för naturligt producerade viner och deras vinmakare. Fantastiska 

bilder och intressanta viner med många olika smaker och uttryck, trots att Mencíadruvan var ensam eller i 

fokus i alla. Provningen hölls i restaurang La Locandiera. 

Innan året var slut kunde vi också genomföra två av tre ”After Work”-provningar för att utse "Årets bästa 

viner", Munskänkarnas tävling för viner upp till 150 kronor i fasta sortimentet. Bland de vita vinerna blev 

Domaine des Lauriers Vouvray (nr 6288) överlägsen sektionsvinnare, av de röda vinerna tyckte munskänkarna i 

Jönköping att Les Sorts Seleccio (nr 70217) var det bästa vinet. Provningen av årets bästa mousserande vin fick 

tyvärr ställas in med kort varsel när smittspridningen åter gick upp, men kan förhoppningsvis genomföras i 

samband med årsmötet. 



 

Hösten innebar också en fulltecknad introduktionskurs med 14 deltagare och en druvkurs med 29 deltagare. 

Efter druvkursen kunde kursledaren Peter Forsberg dela ut 13 betygsnålar. Kurserna har genomförts i HSB-

lokalen.  

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är stabil, se särskild redovisning under resultat- och balansräkning. Föreningen har under 

året köpt in den PA-högtalare med mikrofon. 

Övrigt 

Jönköpingssektionen har haft sju styrelsemöten under året. Samtliga möten har protokollförts. Intentionerna i 

verksamhetsplanen har genomförts så långt det varit möjligt.  

Styrelsen vill tacka medlemmarna för det förtroende och intresse som visats under det gångna 

verksamhetsåret. Trots att sektionens verksamhet på grund av pandemin har varit svårplanerad och mycket 

fått ställas in, har arbetet präglats av gott samarbete, idérikedom och trevliga medlemskontakter, vid de 

tillfällen vi kunnat ses. 
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