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Vår sektion ökade från 230 till 301 medlemmar under 2017. Med den stora ökningen av medlemmar 
behåller vi vår plats som näst största sektion i Stockholmsområdet.

Vi har konsekvent hållit oss till några principer som vi avser att hålla fast vid också under 2018: 
• Vinprovningarna äger rum på söndagar kl. 16.00 – 20.00
• Vid vinprovningarna serveras alltid mat som passar till vinet
• Alla provningar ska hålla ett lågt pris, sektionen subventionerar exklusiva provningar
• Lotteriförsäljning vid provningarna med huvudsakligen vinvinster
• Det finns inga krav på vinkunskap för att bli medlem – vi arrangerar utbildning

Vinprovningar
Vi kommer under kommande verksamhetsår att planera för 9 provningar, 5 på våren och 4 på hösten. Två 
av provningarna kommer sektionen att subventionera för medlemmarna (sista provningen på vår- 
respektive höstsäsongen). Vår målsättning är att vi även under kommande år ska ha några 
högkvalitetsprovningar.

Vi kommer att fortsätta vårt sökande efter importörer som kan ge oss intressanta provningar med 
spännande viner. Vi söker också ständigt även efter skickliga provningsledare som inte är knutna till 
någon importör.

Vi har knutit många kontakter på de mässor som vi har medverkat i. Sektionsstyrelsen har också ett stort 
kontaktnät som vi har haft stor nytta av och kommer att utnyttja även i framtiden.

Birger Jarl, Stockholm
Medlemsvård finns högt upp på agendan. Medlemsvård blir mycket viktigt även under 2018. Vår 
målsättning är att vi ska få träffa gamla och nya medlemmar så ofta som möjligt på våra provningar.

Under 2018 
Under 2017 har vi haft en rekordstor tillväxt på medlemsfronten och kunde hälsa 87 (!) nya medlemmar 
välkomna till vår sektion och hade i december över 300 medlemmar. Vi fortsätter därmed att vara näst 
största sektionen i Stockholmsområdet, näst efter sektion Stockholm. Det tycker vi är roligt och vill att 
alla våra medlemmar, nya som gamla, ska känna sig välkomna hos oss! För att fortsätta vara en attraktiv 
sektion kommer vi även fortsättningsvis fokusera på ett varierat och intresseväckande provningsprogram 
och ett gediget utbildningsprogram.

Vi kommer att även under kommande verksamhetsår finnas med på mässor och event som Munskänkarna 
deltar i. Vi vill fortsätta att synas och vara en sektion som kan presentera oss för mässbesökare och andra.

Utbildning



Våren 2018 börjar starkt på utbildningsfronten med druvbetygskurs och mousserandekurs som påbörjades 
i januari. Under våren startar dessutom en 2-betygskurs. För hösten planeras en mat- och vinkurs. För 
övrigt utbildningsprogram under hösten får vi återkomma längre fram under året.

Möteslokal
Vår lokal hos Garant/Materiet på Varvsgatan 14, Södermalm är vi nöjda med. Vi kommer att fortsätta att 
hålla provningarna där under kommande verksamhetsår. Lokalen kan som mest ta ca 80 personer 
sittande. Märker vi ett stort tryck på deltagande på provningarna kan vi även se över möjligheten att vara 
i Materiets nya lokal vid Ringvägen på Södermalm som kan ta emot fler deltagare.

Vårt samarbete med Materiet (tidigare Garant) är mycket bra, kockarna är väldigt lyhörda om vad vi har 
för tema och vill att maten ska passa till vinerna. Styrelsens arbete har även blivit lättare tack vare att 
Materiet hanterar vininköpen och ser till att vinet finns på plats inför provningarna. Trots ökade kostnader 
till följd av att Materiets vinhantering ser ekonmin i föreningen god ut och vi ser inga behov av att ändra 
avgiften för provningarna.

Nästa årsmöte
Årsmötet är planerat att genomföras den 25 februari 2018.


