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Årsmötet 2016 
(En summering mer inriktad på mat & dryck än på det formella) 

 

Årsmötet inleddes med snittar med tre sorters röra, till detta serverades en  

ypperlig champagne: 

 

Palmer & Co Vintage Brut 2008 nr 7867, 299 kr 
 

 

 

 
 
  

http://www.systembolaget.se/dryck/mousserande-viner/palmer-co-786701
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Efter denna aptitretare tog det formella årsmötet vid, till ordförande för mötet 

valdes Lena Freijs och till sekreterare Ola Wallgren. Det konstaterades att  

verksamheten går enligt plan. Zigge håller kurser för glatta livet, dessa brukar 

bli fullbokade på direkten. Annchatrine, Björn och Margareta har fått bra fart på 

nyhetsprovningarna med många deltagare.  

Våra egna vinprovningar har letts av både egna förmågor och inbjuden expertis. 

Vinvandringen på Sollerön drog som vanligt många besökare, trots det regniga 

vädret. Bland annat fick vi prova vin både från 2015 och 2016 års ”vinorter”. 

Vår regionordförande Göran Sjöblom besökte oss senare på året och höll i ”På 

Spåret”-provningen. Egentligen är det bara årsmötet som inte ”drar folk”, något 

som bör undersökas närmare.  

 

 

Vår tidigare sektionsordförande, Anders Berg, har valt att avgå och Lena Freijs 

valdes till ny sektionschef. Övriga val av ledamöter till styrelsen blev: 

Mats Leijon (omval, ekonomi) 

Debby Döss (omval, sekreterare) 

Lotta Sjödin (nyval, suppleant) 

Vi hälsar Lotta välkommen till styrelsen. Zigge Freijs, Anders Thomée och Ola 

Wallgren sitter kvar där de sitter.  

Som revisorer valdes Börje Elofsson och Karin Mjöberg. 

I valberedningen för kommande år ingår Anna Carin Wallin, Raija Leijon samt 

Susanne Wittkull. 

 

Inga motioner hade inkommit till årsmötet varken styrelsen eller revisorerna 

hade hänskjutit några frågor till årsmötet. 
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Efter att Lena i rask takt hade avverkat samtliga punkter och förklarat mötet för 

avslutat avnjöts en Västerbottenspaj med löjrom, till denna serverades två vita 

viner: 

 

Cape Point Vineyards Chardonnay 2012 nr 75744, 189 kr 

 

Domäne Wachau Riesling Smaragd 2014 nr 90157, 199 kr 

 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/cape-point-vineyards-7574401
http://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/domane-wachau-9015701
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Huvudrätten bestod av Rosastekt ankbröst med rotsakspuré 

 

 

Casa Lapostolle Alexandre Cabernet Sauvignon 2013 nr 89320, 209 kr 

 

Le Volte dell´Ornellaia 2013 nr 32472, 159 kr 

 

 
 

  

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/casa-lapostolle-8932001
http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/le-volte-3247201
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Middagen avrundades sedan med Chokladdessert med hallon samt kaffe. 

 

 
 

 

Till detta avnjöts en Blandy´s Colheita Malmsey nr 7833, 153 kr 

 

Efter välkomnande av nya medlemmar, utdelning av nya band, nålar, diplom, 

etc avslutades kvällen med ett lotteri. Styrelsen gratulerar till vinsterna och 

tackar både kockarna och medlemmarna för ett trevligt årsmöte. 

 

 

(Samtliga bilder har ”lånats” av Zigge Freijs, tack för dem!) 

/Ola 

http://www.systembolaget.se/dryck/aperitif-dessert/blandys-783302

