
 

 

 

 

Årsmöte i Helsingborgs Munskänksektion 

Fredagen den 3:e mars 2023 klockan 18.00 

Parapeten 

 

Föredragningslista  

§1. Mötes öppnande 

§2.  Fråga om mötets behöriga utlysande 

§3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

§4.  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande  justera mötets 

                          protokoll 

§5.  Godkännande av dagordningen 

§6.  Föredragning av styrelsens berättelse för 2022 

              6.1 Årsberättelse för 2022 

6.2 Ekonomisk redogörelse för 2022 (bilaga 1) 

 

§7.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för 

 föregående kalenderår  

 §8.  Föredragning av revisorernas berättelse 

§9.  Beslut angående ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar 

§10.   10:1 Verksamhetsplan för 2023 

    10:2 Budget 2023 (bilaga 2) 

      

§11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår 

§12. Beslut om avgiftsnedsättning för vissa förtroendevalda 

§13. Val av sektionschef, tillika styrelsens ordförande 

§14. Val av övriga ledamöter till styrelsen 

§15. Val av revisorer 

§16. Val av ledamöter till Valberedningen 

§17.  Behandling av från styrelsen och revisorerna hänskjutna frågor 

§18. Behandling av från enskilda medlemmar inkomna motioner 

§19.  Övriga frågor 

§20. Mötets avslutande 

 

Efter årsmötet blir det utdelning av årsband och kursnålar.  



 

 

 

Årsberättelse för föreningen Munskänkarnas Helsingborgssektion 

verksamhet under 2022 

 

 

1. Styrelsens sammansättning under perioden  Vald till Årsmötet 

 

Christer Burheim Ordförande    2023 

Mårten Olausson Kassör                2024 

Linda Björklund Sekreterare    2024 

Fredrik Cederquist Utbildningsutskottet   2024 

Catarina Önning Utbildningsansvarig   2023 

Malin Pettersson Provningsansvarig   2024 

Anders Bjurestig Provningsutskottet   2023 

Johan Berglund Provningsutskottet   2023 

 

2. Revisorer 
 

Anette Linde                 2023 

Thomas Blom                            2023 

 

       

3. Valberedning   
 

Cecilia Bundy - Sammankallande    2023 

Tina Berthelsen 

Mats Hugo-Persson                 2023 

                                          2023 

 

4. Styrelsemöten 
 

Under året har 8 protokollförda sammanträden hållits. 

 

 

5. Vinprovningar – totalt 24 provningar under året. 

 Se bilaga 3. 

 

6. Deltagare i sektionens provningar 

 
Totalt har årets provningar samlat 591 provare (24 provningar). 
 

7. Kurser 
 

Under året har vi haft 6 kurser med 89 deltagare totalt: 

● 1-betyg 

● Giro d´Italia 

● Introkurs 

● Iberica 

● Mousserande 

● 2-betyg (går in i 2023) 



 

 

 

Inom ramen för kursverksamheten har vi haft en träff för alla kursledare hemma hos Catarina 

 

Sektionen har nu totalt: (detta är ur de som är medlemmar januari 2023) 

76 medlemmar som klarat Druv-betygprov 

  91 medlemmar som klarat Ett-betygsprov 

  41 medlemmar som klarat Två-betygsprov 

    7 medlemmar som klarat Tre-betygsprov 

 

8. Antal medlemmar 

 

Antalet medlemmar januari 2023 är 277.  

 

 

Helsingborg 2023-01-27 

 

 

 

Christer Burheim Mårten Olausson  Linda Björklund 

 

 

 

 Fredrik Cederquist Catarina Önning 

 

 

 

Malin Pettersson Johan Berglund Anders Bjurestig 

  



 

 

Verksamhetsplan Helsingborgssektionen 2023 

Allmän beskrivning 
Helsingborgssektionen av Munskänkarna har funnits i över 50 år. De senaste åren har 

medlemsantalet legat runt 300. 

Verksamheten består i princip av två delar – kurser och provningar. 

Provningar indelade i 4 olika varianter- ordinarie-, special-, medlems- och blindprovningar. 

 

Övergripande verksamhet 

2023 hoppas vi att vi kan fortsätta som 2022 nu när vi kan träffas offentligt igen, dock med en 

viss försiktighet, och kunna genomföra våra planerade oplanerade aktiviteter. 

Provningsverksamhet 

Sektionen planerar ett brett spektrum av provningar under året. Ambitionen är att det kommer 

bli ca 8 ordinarie provningar där också en måltid serveras och drygt 20 provningar utöver de 

ordinarie provningarna. 

 

Ordinarie provningar: 

Ordinarieprovningar sker på Parapeten men kommer även utvecklas genom att genomföras på 

någon/några restauranger i Helsingborg. Dessa provningar är då med vinprovning först med 

föreläsning och med efterföljande måltid. Kan även bli kombinationen mat/vin. 

 

Specialprovningar: 

Dessa provningar genomförs oftast på vardagar men kan även förekomma på helger och det 

erbjuds oftast enbart vin men tilltugg kan förekomma. Mera fokus på vinet och här har vi 3 olika 

varianter, special-, medlems- och blindprovningar. Här genomför vi provningarna i ”vår” nya 

lokal på adress Sundstorget 2, Gamla Elverket.  

 

Vi har en god bredd av provningsledare; det finns många kompetenta provningsledare med både 

djup och bred kunskap inom sektionen. Det finns också provningsledare från andra sektioner i 

närområdet. Slutligen anlitas professionella provningsledare, från vinproducent, vinimportör 

eller restaurang. 

 

Min vinprovning/medlemsprovning. Här är tanken att de av våra medlemmar som vill dela med 

sig av kunskap och viner kan hålla en mindre provning. Inga stora ambitioner på presentationer 

osv. men förhoppningsvis ett intressant ämnesval och lite lärande. Föreningen sponsrar lokalen 

och deltagarna delar kostnaderna för viner rakt av. Vi börjar med en provning av denna typ i 

månaden. 

 

Blindprovning. Blindprovningen är en vital del av utbildningsverksamheten. Den krävs för 

godkänt betyg i såväl druvkurs som betygskurserna. Vi vet att det kan te sig lite skrämmande för 

många och vi vill avdramatisera det hela. Därför tänker vi köra även denna provningstyp på 

månadsbasis. Vi räknar med att många nya skall upptäcka hur kul detta är och att många blir 

återkommande deltagare. 

 

Årligen försöker vi genomföra en provning som knyter an till Årets Vinort – för 2023 är området 

Alto Adige och provning kommer genomföras till hösten. 

 

Vintävlingen; den årliga vintävlingen genomfördes den 28 januari, varav vi hoppas någon går 

vidare till regionsfinal i Malmö. 



 

 

 

Utbildning 

Vi har 2 st kurser i gång, 2-betyg som startades förra året och en Sherrykurs som genomförs i 

studiecirkel format. Kommande kurser under året är: 

Druvbetyg 

Viner för en varmare värld 

1-betyg 

Iberica 

Mousserande 

 

Vi har relativt god balans mellan tillgängliga kursledare och de kurser som vi vill genomföra. 

Det finns dock alltid plats för fler entusiastiska kursledare och vi hoppas att det under 2023 ska 

tillkomma ytterligare några. 

 

Rekrytering 

Från Munskänkarna centralt är viljan stor att öka medlemsantalet. Helsingborgssektionen har 

aldrig haft någon riktad verksamhet med målet att få fler medlemmar. Sektionen har genom alla 

år haft ca 300 medlemmar.  

 

   

   

 


