SWF – Svenska Whiskyförbundet
Verksamhetsberättelse 2017-2018
Styrelsen för Svenska Whiskyförbundet, avger följande berättelse för verksamhetsåret 2017 - 2018.
Styrelsen för SWF har under verksamhetsåret bestått av Peter Borg ordförande, Anders Norström vice
ordförande, Sverker Ehn webmaster och utbildningsansvarig, Jennie Fors kassör, Hans Edenwall sekreterare,
Mattias Johannesson buteljeringsansvarig samt Susan Stenström.
Styrelsen har genomfört tretton styrelsemöten inklusive konstituerande möte varav 4 fysiska möten sedan
förra årsmötet. Det har varit stor fokus på att minska kostnaden för styrelsearbetet.
Under verksamhetsåret har antalet medlemmar ökat med 8 nya klubbar och 5 klubbar har lämnat förbundet.
Totalt har SWF nu 216 klubbar med i sin tur nästan 9220 enskilda medlemmar, i princip oförändrat antal
klubbmedlemmar.
Förbundets verksamhetsresultat per 2018-06-30 är 48.726 kr med ett banktillgodohavande på 115.089 kr.
Förbundet har under året erhållit något mindre sponsorbidrag än planerat. Styrelsens kostnader har minskat
med ytterligare 25% detta trots utökat antal styrelsemöten. Kostnaden för utveckling av ny hemsida har skjutits
på framtiden varför det lämnar ett överskott, en orsak till detta är ett positivt samarbete med
Whiskykalendern. Utbildningsverksamheten har varit i princip overksam under året då få deltagare resulterat i
inställda utbildningsaktiviteter, även här resulterar det i ett överskott. Buteljeringsverksamheten har inte haft
lika stora kostnader för reservflaskor något som balanseras över nästa budgetår.
Årsmöte hölls med 33 klubbar den 29 september kl 12:00 i Nacka, ny i styrelsen blev Susan Stenström
Convention genomfördes 29 september efter årsmötet med 237 deltagare från 40 klubbar.
Konferencier var återigen Anders Gjörling och programmet bestod av tre provningar där whiskyn
presenterades av representanter från destillerierna och importörernas representanter enligt följande:
Olof Noreus (Glenburgie 15yo+Miltonduff 15yo), Kenny MacKay (Càrn Mòr Glenrothes Sherry Butt 2007),
James Steiner, (Jura Tastival 2017), Andrew Nelstorp (The English Company), Thomas Sundblom, Element of
Islay Ci9), Sam Simons ( vertikal Balvenie), Ronan Currie (Hazelburn 13yo, Springbank 11yo Local Barley,
Longrow Cask sample), Ian McAlister Glen Scotia2002), Robert Radovic (Ardbeg An Oa)

Utmärkelsen ”Årets Whiskykrog 2017” delades ut för trettonde året i rad och gick till

”Brygghuset i Fiskebäckskil” representerad av Reine Patriksson som tog emot diplomet på plats och berättade
historien bakom hans whiskyresa.
Årets stipendium från Symposion gick till Sverker Ehn från Credovita i Helsingborg. Sverker har varit medlem i
Styrelsen och även innan dess jobbat med utbildningsmaterial och Websida för förbundet.
Stipendiet, en veckas ”Whisky School” på Springbank, delades ut av Valdemar Kuuttanen från Symposion.
Conventiongruppen har bestått av Anders Norström Robert Jörfalk, Peter Borg och Susan Stenström
tillsammans med våra ambitiösa funktionärer från främst Glömsta och Nynäshamn.
Inte att förglömma vår duktiga fotograf Bernt Seipl som bidragit med många fina bilder.
Buteljering
Två SWF-buteljeringar har genomförts med leverans under verksamhetsåret, SWF 26 Kilchoman, 5 fat med PXfinish, beställdes i drygt 1300 flaskor av 115 klubbar hösten 2017. Våren 2018 buteljerades för första gången en
Grain som SWF 27, denna var från nu nedlagda Cambus. Denna buteljering från ett sherryfat vart kraftigt
övertecknad och de drygt 500 flaskorna gick åt med råge till 95 klubbar. För hösten är buteljering #28 igång
med beställningar, det är denna gång fem fat Loch Lomond som buteljerats med drygt 1350 flaskor. Denna
höstbuteljering är planerad för tidigare leverans än vanligt, med leverans redan i september istället för strax
innan jul. Buteljeringsgruppen har bestått av Peter Morén tillsammans med Mattias Johannesson.
Utbildning
SWF har i nuläget två utbildningskoncept som är avsedda att vara en stegvis utbildningstrappa.
Steg 1 är avsedd för utbildning av lokala utbildningsledare i klubbarna
Steg 2 utbildning sker i seminarieform och är avsedd för vitalisering av provningsledare i klubbarna
Pga av för få anmälningar har inga utbildningar genomförts under verksamhetsåret
Mässor
SWF har deltagit i aktivt Göteborgmässan och passivt på Linköpingsmässan.
Kvartalsbrev
Fyra kvartalsbrev har skrivits och skickats till klubbarnas för vidare spridning till alla lokala medlemmar
Sponsring
Sponsring har varit begränsad under verksamhetsåret med enbart Clydesdale som guldsponsor, och Diageo
som sponsor har bidragit under detta verksamhetsår, fler har dock anmält intresse och tillkommer på
kommande verksamhetsår
Tidning
Samarbetet med tidningen ”Whisky & Bourbon” har fortsatt med vår egen förbundssida.
Hemsida och register
Under året har vi förändrat hur vi presenterar klubbarna och dess kontaktuppgifter från en exponering på SWFs
hemsida till att exponeras via Whiskykalendern. Ett syfte till detta är att är att bibringa medlemsklubbarna
mervärde ner på medlemsnivå, dels att säkerställa att den nya personuppgiftslagen GDPR blir implementerad,
dels mellan klubb och medlem och dels mellan förbund och medlemsklubb.
Vi räknar med att kunna distribuera dokument till klubbar och klubbmedlemmar inom rimlig framtid.
Det har inte varit helt enkelt att förmå klubbarna att hantera frågan rent administrativt.
I nuläget administrerar antingen klubben sin egen information på Whiskykalendern alternativt hanterar SWF
styrelse informationen för klubbens räkning i avvaktan på att klubben själv tar över administrationen.
SWFs hemsida stannar tills vidare på Jomla plattformen och håller på att minimaliseras till att bli en ren
enkelriktad informationskälla parallellt med SWFs facebook sida som erbjuder en dialog.

Provningsturnéer
Under verksamhetsåret har 5 provningsturnéer genomförts med ca 1219 deltagare
Provningsturnégruppen har bestått av Anders Norström och Robert Jörfalk, se detaljer i bilaga.
Braunstein med Ulrik Nordin Diverse datum augusti – november 2017
25/8
Huddinge – Glömsta Whisky Club
2/9
Malung – Noble Spirits Academy
8/9
Emmaboda – Malty Tower Whisky Association
20/9
Umeå – Umeå Cigarr & Whisky Sällskap
21/9
Stockholm – Stockholm Whisky Enthusiasts
5/10
Emmaboda – Gantsbo Malt Whiskyklubb
19/10
Nyvång - TOJ´s Kamratförening
20/10
Färjestaden – The Long Island Whisky Society
17/11
Motala – Motala Sweden Whisky Society
24/11
Linköping – 4734 Whisky Experience

22 personer
19 personer
31 personer
26 personer
28 personer
31 personer
21 personer
25 personer
31 personer
15 personer

Highland Park med Martin Markvadsen 6-9/11 2017
6/11
Umeå – Umeå Cigarr & Whisky Sällskap
7/11
Örnsköldsvik – ANNO 2011 Örnsköldsviks Whiskysällskap
8/11
Sundsvall – Njuta Whiskysällskap
9/11
Gävle – Gefle Whiskysällskap

90 personer
70 personer
70 personer
35 personer

PNA med Folke Andersson 11-14/3 2018
11/3
Södertälje – Habost & Telge Whisky Sällskap
12/3
Söderköping – Small Town Whisky Society
13/3
Växjö – Wexio Maltwhiskysällskap

60 personer
70 personer
70 personer

Springbank med Ronan Currie 8-12/4 2018
8/4
Borås – UBWC
9/4
Göteborg – Gothia Whisky Society
10/4
Landskrona – World Whisky
11/4
Åhus – ÅWS
12/4
Vetlanda – Withala Maltwhisky Kultur
13/4
Örebro – Örebro Whisky Vänner
14/4
Avesta – Avesta Whisky Sällskap

70 personer
35 personer
50 personer
50 personer
70 personer
35 personer
105 personer

Highland Park med Martin Markvardsen 21-22/5 2018
21/5
Halmstad 22/5
Göteborg – Gothia Whisky Society

55 personer
35 personer
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Peter Borg, ordf
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Susan Stenström, ledamot
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Mattias Johannesson, ledamot

