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Verksamhetsberättelse för 2019 
 
Styrelsen 

Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande ledamöter: 
Annika Cederholm, ordförande 
Tommy Wilson, vice ordförande 
Anki Frisk, kassör 
Anders Johansson, IT-ansvarig  
Pia Vestergaard, sekreterare  
Anna Wallsten, utbildningsansvarig  
 
 
Styrelsen har genomfört nio protokollförda styrelsemöten.  
Mötena har ägt rum huvudsakligen hemma hos styrelsemedlemmarna samt en gång på 
Svedängs gård i samband med styrelsens kick-off och planering. 
 
 
Provningar 

Under året har nio provningar genomförts. Dessa har varit välbesökta med många 
medlemmar och gäster. Totalt har 558 personer deltagit, varav 72 personer som har 
varit gäster under året. Nästan alla provningar har varit fullbokade, det innebär att 48-93 
personer  har personer deltagit vid varje provning. Det har vid flertalet tillfällen varit 
kölista till provningarna. Vi har också haft besökt av Munskänkare från andra sektioner.  
Vi har köpt in fler dosörer för att lättare och effektivare kunna servera provningsvinerna 
och ha ett hållbart miljötänk. 
De flesta provningarna har hållits i Culmens ”vardagsrum”. Årets promenadprovning 
utgick från Nabbgatan 4 och Trender i vinvärlden med Håkan Larsson var på Elsas 
kantin. 
Vi har genomfört provningar med egna och externa provningsledare. Vi har tagit hjälp 
av medlemmar i förberedelse och städning efter vinprovningarna. Provningsledare vid 
våra provningar har fått en bricka med motiv och inspiration från domkyrkan som 
tackgåva. 
 

 17 februari Barbarescoprovning med producenten Montaribaldi 

 13 mars Orangeprovning med Caroline Edgren 

 12 april Grythytte-elev Sebastian Käller med Syrah och Shiraz viner 

 6 juni  Promenadprovning med Tommy Wilson som vinansvarig 

 7 sept. Shiraz och syrah med P-O Rosén och Berit  

 4 okt. Larssons favoriter med Håkan Larsson 

 10 nov Trender i vinvärlden med Mikael Mölnstad 

 15 nov Alsaceprovning med producenten Barmés Buecher 

 22 jan Priorat-viner med Kenneth Sundell 
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Ekonomi 
Provningar och kursverksamhet 2019 har gått bättre än budgeterat och gett ett positivt 
resultat, detta mycket tack vare det stora antalet deltagare på våra provningar.  
Det positiva resultatet har bl a nyttjats till att investera i dosörer samt sponsring till 
Håkan Larssons barnby. 
 
Regionmöten 
Regionens årsmöte var i Köping den 16-17 mars. Annika Cederholm, Tommy Wilson 

och Pia Vestergaard deltog. Regionens höstmöte var den 26 okt i Nora med tema med 

Munskänkarna i framtiden, Tommy Wilson och Anders Johansson deltog. 

 

Vintävling 

I den lokala tävlingen deltog 6 lag ur vår sektion. 

Vid den regionala tävlingen deltog sedan två lag, som bestod av Susanne Tingstedt och 

Per Ingo, Börje Olsson och Märta Nordmark. 

 

Övriga aktiviteter 

På Mälardagen deltog vi med en monter där besökarna fick prova på doft-provning. Det 

fanns också möjlighet att delta i utlottning av ett medlemskap. Det var 25 personer som 

deltog I utlottningen och de har blivit inbjudna som gäster till våra provningar. Några har 

kommit och besökt oss. 

 

Utbildning 

Under året har lokalavdelningen genomfört två introduktionskurser en på våren med 8 

deltagare och en på hösten med 9 deltagare. Berit Strandberg och Anna Wallsten var 

kursansvariga. 

Ett-betyg kurs genomfördes under våren med 12 deltagare. Maud Larsson och Märta 

Nordmark var kursledare. 

 

Medlemmar 

Under året har vi fått in 25 nya medlemmar och 2019 avslutas med 147 betalande 
medlemmar, vilket är en ökning från tidigare år. Band och skopor har delats ut utifrån 
uppdaterade medlemssystemet. 
 
Hemsidan 
Föreningens hemsida används nu fullt ut för anmälningar, utskick och allmän 

information. Vi har informerat medlemmar om hur de själva kan använda hemsidan och 

även skickat ut information med instruktioner. 
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Verksamhetsplan för 2020 

Mål: 

Munskänkarna i Strängnäs ska behålla det höga antalet medlemmar under 2020. 

Vi ska också öka intresset hos medlemmarna att förbättra sina vinkunskaper. 

Vi ska arrangera kunskapsgivande och trevliga provningar som ger nya upplevelser i 

vinets värld. 

 

Aktiviteter: 

Vi ska under året arrangera 7-10 provningar. 

Vi ska arrangera den lokala vintävlingen och delta i den regionala. 

Vi ska arrangera en introduktionskurs samt ytterligare någon mer kurs. 

Vi ska delta på Mälardagen för att informera om vår verksamhet. 

Vi ska skicka ut nyhetsbrev 2 ggr/år. 

 

Vision: 

Vår vision är att ha nöjda medlemmar som kontinuerligt deltar i föreningens aktiviteter. 
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Årsmötets dagordning 2019 

1. Mötets öppnande. 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Föredragning av styrelsens berättelse. 

7. Föredragning av revisorernas berättelse. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt verksamhetsberättelse för    

    föregående räkenskapsår. 

9. Beslut angående ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

10. Behandling av från styrelsen eller revisorerna till årsmötet hänskjutna frågor.  

11. Behandling av från enskilda medlemmar till styrelsen inkomna motioner. 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.  

13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 

14. Val av sektionsordförande, tillika styrelsens ordförande. 

15. Val av övriga ledamöter i styrelsen, varav en skall vara kassör. 

16. Val av revisorer. 

17. Val av valberedning. 

18. Val av delegat jämte suppleant till regionmöte. 


