
 

 

Verksamhetsberättelse för Munskänkarna Côte d’Azur avseende   

verksamhetsåret 2019    

 

Styrelseledamöter 
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen haft följande sammansättning   
 
Birgitta Stanghed ordförande 
Göran Ivarsson ledamot, vice ordförande, vinansvarig 
Nils Lindholm  ledamot, kassör 
Bengt Möller  ledamot, utbildningsansvarig 
Edward Broms ledamot, ansvarig för IT- och medlemsfrågor 
Ann-Marie von Siwers ledamot, ansvarig för lokal, mat etc. 
 
 

Revisorer  
Anders Westlund 
Lars Lundström  
Onny Svensson, revisorssuppleant 
 
Valberedning: 
Hans Lövgren, sammankallande 
Rayne Robertsson 
Anneth Nilsson 
 
Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under 2019 haft sex protokollförda sammanträden med personlig närvaro. 
Dessutom har mindre ärenden har avhandlats ad hoc och genom beslut per capsulam.  
 
Föreningen Munskänkarna  
Vi är en sektion inom Föreningen Munskänkarna och ingår organisationsmässigt i  
regionen ”Utland”, tillsammans med sektionerna Algarve, Bryssel, Gran Canaria,  
Languedoc, Mallorca, Provence och Tokyo. I styrelsen för Region Utland sitter 
sektionsordförandena för de olika utlandssektionerna och vi har styrelsesammanträden 
två gånger per år.  
 
För 2019 avsatte Föreningen Munskänkarna medel för ett Regionseminarium i Bryssel. 
Detta ägde rum 16 och 17 februari, varvid Birgitta Stanghed var närvarande. Under 
helgen diskuterades gemensamma frågor för utlandssektionerna. 
 
Birgitta Stanghed har såsom representant för Region Utland även närvarit vid Föreningen 
Munskänkarnas årsmöte i Stockholm den 5 maj och kunde där utbyta erfarenheter med 
övriga delegater.  
 
Medlemmar 
Föreningen Munskänkarna har totalt mer än 26.000 medlemmar i Sverige och utomlands. 
628 medlemmar ingår regionen Utland varav Côte d’Azur per 31 december 2019 har 147 
medlemmar. Under året har 10 nya medlemmar inkommit.  
  



 

 

Utbildning 
Tredje lördagen i mars ordnades tentamen i Munskänkarnas 2-betyg i vinkunskap, vilket 
betr. vinkunnandet skall motsvara en sommelierutbildning.  En medlem, som år 2018 
godkändes på den teoretiska delen, godkändes nu även på det praktiska provet. En 
ytterligare medlem godkändes på det praktiska provet och två medlemmar godkändes på 
det teoretiska provet.  

 
Provningar  
Munskänkarna Côte d’Azur har haft sex provningar under verksamhetsåret: 
 
5 februari   Beaujolias Cru, dvs viner gjorda på Gamay-druvan. Provningen 

ägde rum på restaurangskolan A Escoffier, Cagnes sur Mer, 
med M Reviron, Professur de vin som provningsledare. Antal 
betalande 45.  

 
26 februari   Årsmöte på hotel Ambassadeur, Juan les Pins. Vi provade 

viner från Barbaresco och Aldo Vacca från Poduttori del 
Barbaresco var provningsledare. Antal betalande 66. 

 
1 april   Chardonnay around the world, dvs Chardonnayviner från olika 

delar av världen. Vi höll provningen på restaruang l’Escale, 
Juan les Pins med Anders Öhman, Gustibus Wine & Spirit som 
provningsledare. Antal betalande 60. 

 
24 september  Tyska viner på restaurang l’Escale, Juan les Pins med Jörgen 

Magnusson, tidigare ordförande för Brysselsektionen, nu   
ordförande i Region Utland som provningsledare. Antal 
betalande 30.  

 
22 oktober  Stationsprovning av franska viner på Hotel Ambassadeur, Juan 

les Pins med My Nilsson och Göran Ivarsson som 
provningsledare Antal betalande 47. 

 
26 november   Viner från Languedoc/Roussillon, Restaurangskolan A Escoffier, 

Cagnes sur Mer, med M Reviron som provningsledare. Antal 
betalande 45. 

 
Övriga aktiviteter 
Under 2019 deltog sektionen i aktiviteten ”Öppet hus på Villa Ingeborg”. Vädret var 
uruselt med mycket regn, men trots detta antecknade vi flera som anmälde att de vill bli 
Munskänkar. 
 

  Ekonomi 
Betr. detaljerna hänvisas till den balans- och resultatrapport som också läggs fram på 
föreningsstämman, men allmänt kan sägas att ekonomin är mycket god. Styrelsen har 
haft som målsättning att provningarna totalt under året skall gå +/- 0, vilket uppnåtts 
detta år. 
 
  



 

 

Slutord  
Styrelsen har haft ett bra och konstruktivt samarbete där alla ledamöter bidragit på ett 
bra sätt. Vi tycker därför att vi med gott samvete kan säga att vi fortsatt verkar för att 
vara den mest attraktiva mötesplatsen för vinintresserade på Côte d’Azur.  
 

 

Antibes den 20 januari 2020 

Styrelsen i Munskänkarna Côte d’Azur  

 

Birgitta Stanghed Göran Ivarsson Nils Lindholm 

Birgitta Stanghed Göran Ivarsson Nils Lindholm 
  
 
 
Edward Broms Bengt Möller  Ann-Marie von Sivers 
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