
Verksamhetsplan för Munskänkarna Côte d’Azur 2020 

Styrelsens mål för verksamheten är att vara den bästa vinsektionen på Côte 
d’Azur. Målet skall uppnås genom att  

1) ordna intressanta provningar,   
2) öka medlemmarnas intresse för vin  
3) ge möjlighet till utbildning på olika nivåer 
4) ge information till medlemmarna 
5) säkerställa sektionens ekonomi 

 

1) Provningar 

Eftersom vi har vårt säte i Frankrike känns det naturligt att företrädesvis prova 
franska viner, särskilt som Frankrike har så många intressanta vinregioner. Det 
är också svårare att få fram utländska viner, vilket spelar viss roll. Konceptet 
med lunchprovningar har givit möjlighet till ”enklare” provningar med ett 
begränsat antal deltagare och detta koncept kommer att fortsättas även under 
2020.  

 

2) Öka medlemmarnas intresse för vin 

Styrelsen anser att detta uppnås främst genom intressanta provningar och 
utbildning, men kanske också genom att besöka olika vingårdar. Under 2020 
avser sektionen därför att om möjligt ordna en resa till årets vinort Roussillon. 

 

3) Ge möjlighet till utbildning 

För att bibehålla motiverade och intresserade medlemmar anser styrelsen att 
utbildningar är viktiga och skall under 2020 genomföra Munskänkarnas druvkurs. 
Vi anser också att specialkurser utan efterföljande examination, t.ex. mat och vin 
är intressanta och hoppas kunna genomföra en sådan under hösten. 

  

4) Information till medlemmarna 

Många av våra medlemmar reser mycket och är inte med på alla provningar. Den 
information som ges under provningarna når därför inte alla. Styrelsen kommer 
under 2020 att fortsatt ge information mellan provningarna.  

  



5) Ekonomi 

Föreningen har en mycket stabil ekonomi och det innestående kapitalet har 
under 2019 inte förändrats i nämnvärd omfattning trots svårigheten att beräkna 
antal deltagare per provning. För att undvika att betala ett för högt pris till en 
restaurang kommer vi att avstå från provningar på restauranger som kräver 
betalt för ett i förväg bestämt antal deltagare. Vi kommer därför att under våren 
utvärdera i första hand hotel Strélitzias i Juan les Pins för provningar.  

Priset på provningarna har ansetts för högt, varför vi kommer att sänka priset för 
provningar under 2020 till 50 euro/person/provning. Styrelsen är medveten om 
att detta kan påverka vårt kapital men vi menar att den säkerhet som nu finns är 
onödigt hög. 

Vi kommer även att kunna använda kapitalet till att subventionera en provning 
med en ”dyr” provningsledare.  
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