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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

för Munskänkarna i Bryssel 

 

 

 
Styrelse 
Styrelsen har bestått av följande personer: 

 

Lena Jakobsson   Ordförande  

Christine Rosdahl Sekreterare 

Vesa Vanhanen  Kassör 

Gun Söderlund Merila Utbildningsansvarig 

Tommy Sundberg Provningsansvarig 

Ingemar Mikander Provningsansvarig 

Monika Åberg-Yngwe  (t.o.m. juni 2019)  Provningsansvarig 

Jacob Martinsson (t.o.m. dec 2019) Provningsansvarig 

 

Sektionens årsmöte ägde rum den 17 februari. Styrelsen höll 5 protokollförda sammanträden 

under verksamhetsåret under 2019 (och ett i början av 2020). Vid utgången av 2019 hade 

sektionen 87medlemmar.   

 

Provningar 

 
23 januari  Viner under 15 euro Fredrik Svensson 

17 februari  Vinseminarium  Åsa Johansson 

17 februari Årsmötesmiddag Martin’s Hotel 

20 mars  Portugal Ingemar Mikander 

5 maj   Alsace Jacob Martinssson 

22 maj  Årets vinort - Barbaresco Fredrik Svensson 

12 juni  Vita viner från Spanien Urpo Merila o Fredrik Svensson 

5 september Afterwork - Biodynamiska viner Le Gland 

17 september   Viognier  Annica Floren  

10 oktober  Prestigeviner från norra Rhône Carl-Johan Linden 

16 oktober  Att bygga en vinkällare Sara och Fredrik Hector 

13 november Belgiska kvalitetsviner Popsss  

5 december  Champagneprovning Christine Rosdahl och Lena Jakobsson 

 
Totalt har provningarna inklusive årsmötesprovningen lockat ca 220 deltagare. 

 

Seminarier 
I samband med årsmötet den 17 februari höll Åsa Johansson ett mycket uppskattat 

seminarium om italienska viner. 
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Utbildning 

 

Utbildningsverksamheten i Brysselsektionen har, som tidigare år, varit intensiv. Ledare på 

kurserna är förutom utbildningsansvarig medlemmar med minst tvåbetyg. 

 

De flesta medlemmarna i sektionen har gått minst ettbetygskursen, vilket är betydlig mer än i 

en genomsnittlig sektion i Sverige. 

 

Ettbetygskursen med 17 deltagare som startade hösten 2018 avslutades i april 2019 och gav 

14 nya ettbetygare.  

 

Vin- och matkursen som påbörjades hösten 2018 avslutades i januari 2019. Nio medlemmar 

deltog i kursen. Denna kurs avslutas inte med prov. 

 

En mousserandekurs på tre tillfällen genomfördes med 20 deltagare under våren 2019. Denna 

kurs avslutas inte heller med prov. 

 

Druvkursen startades under 2019 med 19 deltagare och kommer att avslutas i februari 2020. 

 

Två medlemmar arbetar för närvarande med sina uppsatser för trebetyg. Tre medlemmar 

deltog i det praktiska trebetygsprovet i november 2019 i Stockholm. 

 

Trebetygscirkeln bytte namn under 2019 till ”Prova-mera-cirkeln” för att ge plats för 

medlemmar som befinner sig på tvåbetygsnivå (då tvåbetygskursen inte har kunnat ges 

nyligen). Syftet är att vidga kretsen, och även om flera personer i gruppen siktar på trebetyg, 

ses cirkeln som ett tillfälle att öva mer på en hög nivå. 

 

En svårighet för utbildningen är schemaläggningen, som kompliceras av Europaparlamentets 

sessioner i Strasbourg, då inga kurstillfällen kan läggas i sådana veckor.  

 

Som lokal för utbildningen har främst det fackliga Brysselkontoret använts. Även Svenska 

kyrkan har utnyttjats vid några kurstillfällen. 

 

 

Facebook  
 

Vår Facebooksida – Munskänkarna i Bryssel - har 133 medlemmar och Facebooksidan för 

Region Utland (Munskänkarna Region Utland) har för närvarande 32 medlemmar. Denna sida 

är öppen för alla medlemmar i utlandssektionerna.  

 

 

Sektion Utland 
 

Brysselsektionen tillhör från hösten 2016 Region Utland. I Region Utland är L Jörgen 

Magnusson regionordförande, Lena Jakobsson representerar Brysselsektionen och Gun 

Söderlund Merila är regionutbildningsansvarig. Genom bildandet är utlandssektionerna har 

dessa fått samma status som svenska regioner och får numera bl.a. ta del av den centrala 

budgeten. 
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L Jörgen Magnusson har under året deltagit i två Regionordförande-möten och representerade 

också Brysselsektionen och Region Utland vid Munskänkarnas centrala årsmöte den 5 maj 

2019. 

 

Munskänkarna centralt 
 

Gun Merila ingår sedan sommaren 2019 i Munskänkarnas centrala utbildningsgrupp HET i 

Sverige. I arbetet ingår bland annat handledning av trebetygsuppsatser och författande av 

provfrågor. 

 

 

 

Bryssel den 17 januari 2020 

 

För styrelsen 

 

 

Lena Jakobsson 

Ordförande för Munskänkarna i Bryssel 
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VERKSAMHETSPLAN 2020 

 

 

 

Utbildningar 

 

Munskänkarna i Bryssel planerar följande utbildningar för 2020 i mån av intresse från 

medlemmarna: 

 

• Ettbetygskurs med start under mars 2020 och som avslutas under året. 

• Tvåbetygskurs med start under mars 2020 och som avslutas under mars 2021 

• Prova-mera-cirkeln som kontinuerligt fortlöper och vänder sig till medlemmar som har 

deltagit i de mer avancerade kurserna. 

• Mat och vinkurs – med start under hösten 2020 och troligt avslut under januari 2021 

 

 

Provningar 
 

Baserat på uppslutning till tidigare provningar och visat intresse från föreningens medlemmar 

kommer den nya styrelsen att fortsätta erbjuda provningar i 

 

olika pris- och kvalitetsnivåer,  

• områdes- samt druvspecifika provningar.  

• Styrelsen kommer att undersöka intresse för provning av andra alkoholhaltiga drycker, 

• informera om vinmässor i Belgien och närliggande länder samt organisera  

• upplevelser av vin och mat i kombination 

 

Provningar kommer fortsättningsvis att organiseras i såväl egen regi av medlemmar som 

presenterar ett tema, som provningar som hålls av professionella och/eller diplomerade 

personer, såväl svenska som internationella. 

 

 

 


