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Åmålssektionen 

Organisationsnr. 866001-1563 

 

  

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

och 

 VERKSAMHETSPLAN  2020 
 

för Åmålssektionen av föreningen Munskänkarna 

 
 

Verksamhetsberättelse 2019 

Provningar 

Under verksamhetsåret har fem provningar med middag genomförts. Deltagarantalet har 

fortsatt att sjunka något. 

Vinmässa 

Vinmässan ställdes även i år in p.g.a. svårigheter med att få ihop en ledningsgrupp. 

Utbildningar 

Någon utbildning har inte genomförts under året. 

Styrelsens sammansättning under året: 

Karl-Göran Olson sektionschef tillika styrelsens ordförande, kassör och 

IT-ansvarig. 

Kerstin Nilsson  vice sektionschef 

Eivor Nylund  sekreterare 

Agneta Andersson  utbildningsansvarig 

Anette Andeling  ledamot 

Ulla Berne    ledamot 

 

Det löpande kassörsarbetet har skötts av ordföranden, eftersom föreningen ej har kunnat 

tillsätta någon kassör. Bokföringen har även under 2019 välvilligt skötts av Maria Carlstedt, 

som är redovisningskonsult och medlem av föreningen. 
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Revisorer 

P-O Bengtsson och Anders Nilsson 

 

Valberedning 

Valberedningen har under året endast bestått av Maj-Britt Jaup, som har tagit hjälp av 

styrelsen. 

 

Styrelsesammanträden 

Sektionen har haft tio protokollförda styrelsemöten. 

 

Medlemsstatistik 

Antalet medlemmar var vid årets början 135 och vid dess slut 121. 

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Årets omsättning har varit 94340 kronor och resultat 

blev 2703,50 kronor. 

 

Årets vinprovningar 

Sektionen har under verksamhetsåret arrangerat fem vinprovningar med måltid enligt 

följande: 

9:e februari (i samband med årsmötet), på Stadshotellet i Åmål, 51 deltagare, varav 3 gäster. 

Provning av ”Allt om Vins bästa viner 2018” under ledning av Sten G. Svenhage 

12:e april på Stadshotellet i Åmål, 39 deltagare, varav 3 gäster. Ämnet var ” Jorden runt på 

60 minuter” under ledning av Thomas Andersson, sommelier från Karlstad. 

25:e maj på Krokstad Herrgård i Säffle, 21 deltagare inga gäster. Ämnet var ”Vin och mat”. 

Provningen leddes av Lisa Solberger, sommelier från företaget Nigab. 

13:e september Odd Fellow i Säffle, 39 deltagare varav 3 gäster. Ämnet var ”Rundresa i 

Frankrike”. P.g.a. hastigt återbud från vinimportören Xwine så leddes provningen med den 

äran av Ulla Berne. 

15:e november på Berga Bistro i Åmål, 30 deltagare, varav 3 gäster. Ämnet var ”Prova goda 

viner och få inspiration”. Provningen leddes av Ulla Berne och Agneta Andersson. 
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Verksamhetsplan 2020 

 

Provningar 

Styrelsen har inför verksamhetsåret 2020 planerat följande vinprovningar med måltid:  

-Provning i samband med årsmötet 1:e februari under ledning av Sten G. Svenhage. 

-Vårutflykt med provning söndagen 17:e maj på Herrgården vid Tössestugan under ledning av 

  Catrine Andersson, sommelier och medlem av sektionen. 

-Amaroneprovning fredag 18:e september på Odd Fellow i Säffle under ledning av sektionens 

medlemmar Jörgen Wennerberg och Per Jornert. 

-Ungerska viner provas 20:e november under ledning av Thomas Andersson, sommelier från 

Karlstad. Plats ej fastställd. 

-Möjligen kan någon mindre provning med lättare tilltugg smygas in under året. 

 

Utbildning 

En introduktionskurs för intresserade medlemmar och icke medlemmar planeras att anordnas 

under året om intresse finnes. Då under ledning av Sten G. Svenhage och Marianne 

Wenneberg. 

 

Slutord 

Styrelsen vill framföra sitt tack till föreningens medlemmar för det förtroende och den 

uppskattning som visats styrelsen under verksamhetsåret. 

 

 

Åmål den 31 december 2019  

 

 

……………………………………  …………………………………….. 

Karl-Göran Olson   Kerstin Nilsson 

sektionschef/ordförande   vice sektionschef/ordförande 

t.f. kassör 

 

 

……………………………………  ……………………………………. 

Eivor Nylund   Agneta Andersson 

sekreterare    utbildningsansvarig 

 

 

……………………………………  ………………………………….. 

Ulla Berne    Anette Andeling  

ledamot    ledamot  

  

 

 


