SWF – Svenska Whiskyförbundet
Verksamhetsberättelse 2019-2020
Styrelsen för Svenska Whiskyförbundet, avger följande berättelse för verksamhetsåret 2019 - 2020
Styrelsen för SWF har under verksamhetsåret bestått av Peter Borg - ordförande, Mattias Johannesson –
buteljeringsansvarig och vice ordförande, Jennie Fors - kassör, Peter Morén – sekreterare och
buteljeringsgrupp, Robert Jörfalk - provningsledaransvarig samt Susan Stenström - projektledare för
Convention. Sverker Ehn har i arbetsgrupper bistått med stöd till hemsida och utbildning.
Styrelsen har genomfört tio styrelsemöten inklusive konstituerande möte varav ett fysiskt möte som vi som
tradition bjuder genomför i anslutning till Linköpingsmässan där Kenneth Lindblad ger oss goda möjligheter att
träffa såväl leverantörer som whiskyentusiaster från klubbarna.
Vi har fortsatt att prioritera styrelsemöten över telefon och internet.
Under verksamhetsåret har antalet medlemmar ökat med 7 nya klubbar och 21 klubbar har lämnat förbundet,
7 klubbar har lagt ner verksamheten eller lämnat av annan anledning, 14 klubbar har uteslutits då man inte
erlagt medlemsavgift. Totalt har SWF nu 207 klubbar med i sin tur 9422 enskilda klubbmedlemmar
Förbundets verksamhetsresultat per 2020-06-30 är 26 746 kr före skatt med ett banktillgodohavande på
131 631 kr. Convention gav ett oplanerat överskott då våra generalagenter sponsrade med vissa kostnader
direkt under Convention. Styrelsens egna kostnader är fortsatt låga särskilt då Corona situationen förhindrat
fysisa möten. I enlighet med tidigare styrelsedirektiv från årsmötet fortsätter via att bygga upp en mindre
ekonomisk buffert, skattemyndigheternas syn på hur vi skall beskattas varierar och vi kan inte säkert prediktera
eventuell skatt för detta verksamhetsår.
Årsmöte
Årsmöte hölls på Birka Terminal med 23 närvarande klubbar den 30 augusti 2019.
Nyvald i styrelsen blev Anders Wedebrand Västerås
Omvald blev Peter Borg, Susan Stenström, Jennie Fors och Mattias Johannesson
Peter Borg utsågs till ordförande
Convention
Convention genomfördes 30 augusti efter årsmötet på Birka.
Projektgrupp var Susan Stenström, Peter Borg och Robbe Jörfalk.
Birkas personal har varit ovärderliga i planering och genomförande, särskilt tack till Tor ”Tusse” Rönnberg.
Tina & Thomas Sundblom Clydesdale, Thomas Kuuttanen Symposion och Tord Gullbrand High Coast Whisky har
varit våra närmaste samarbetspartners under planering och genomförande, ett stort tack till dem alla.
Dag1 Deltagarna bordade Birka och samlades tämligen omgående till välkomstdrink som Clydesdale generöst
bjöd deltagarna på. Drinken var en lite annorlunda ”Mojito” där Rom var utbytt mot Whisky (Highland Queen)
Conventionprovningen genomfördes på Soldäcket under det spektakulära öppningsbara taket.
Konferencié under kvällens Convention var Anders Gjörling och programmet bestod av två provningsflighter
där whiskyn presenterades av representanter från respektive generalagent enligt följande.

Efter Convention bjöds det på en trerättersmeny och därefter mycket nöje i båtens barer.

Dag 2 Efter frukost startade en populär minimässa i stora konferenssalen. Parallellt genomfördes Master
Classes i separata konferensrum. Konceptet uppfattades som mycket lyckat.
Framtida Convention
Arbetet med Convention påbörjas i princip när föregående Convention genomförts. Under våren har
Corona pandemin skapat många problem när det gäller planeringsarbetet. I mars stod det klart att
Convention-kryssningen på Birka var i fara och kom mycket riktigt att flyttas från ursprungligt datum till
november. Ytterligare bakslag kom när Birka tvingades upphöra med sin kryssningsverksamhet på grund av
problem i Corona Pandemins kölvatten. Styrelsen har arbetat med alternativa aktiviteter den 13-14 nov som
ersättning för årets Convention och parallellt pågår det en analys av alternativ för kommande Convention från
2021 och framåt. Möjligheter finns att tillföra synpunkter från klubbarna, plats och tid, kanske flera
Convention.
Stipendium
Årets stipendium från Symposion gick till Robbe Jörfalk från Glömsta. Robbe har varit verksam i SWFs styrelse
några år och innan dess verkat under lång tid som ansvarig för det praktiska genomförandet av
provningsverksamheten på Convention i Nacka.
Stipendiet innebär en gratis vecka på Springbanks ”Whisky School” och delades ut av Thomas Kuuttanen från
Symposion som är är en av SWFs guldsponsorer.
Whiskykrog
Under Hösten 2019 delades utmärkelsen ”Årets Whiskykrog” ut för femtonde året i rad och gick till
Wärdshuset Bredaryd. Det var en rafflande kamp om segern och det skilde inte många röster mellan Ardbeg
Embassy och Bredaryd Värdshus. Diplomet delades ut av Susan Stenström och Peter Borg på plats under
hösten och togs emot av Helena Hugo och hennes medarbetare inför fullt hus med gäster vid borden.
Kommande omröstning för 2020 är lanserad och pågår för fullt.
Buteljering
Under året har Mackmyra buteljerat 1000 flaskor för SWF. Representanter från Aros Uisge Beatha Society
tillsammans med buteljeringsgruppen blandade på plats hos Mackmyra olika fat med olika rökighet till en helt
egen single malt. En av Aros deltagarna var Mackmyra samlaren Anders Wedebrand som sedermera valdes in i
SWF styrelse. Vår Mackmyra buteljering premiärprovades på Birka under Conventions minimässa vilket gav
extra köpintresse.
Höstens Tomintoul Peaty Tang premiärprovades även den under Convention, men på Scen där Clair Tech
presenterade den som sista glaset i provningen. och det blev knappt 1022 flaskor. Den här buteljeringen har
uppmärksammats internationellt då det var Tomnitouls äldsta lagring i en buteljering.
Våren 2020 erbjöds en Arran, 17 år lagrad på Sherry Butt. Uppenbarligen går Sherrylagrad whisky väldigt bra
hem hos SWFs medlemmar och blev därför väldigt överbokad, endast 528 flaskor levererades emedan drygt
dubbelt så många beställdes. På grund av Corona har leveransen tyvärr försenats ett par månader men
flaskorna levererades nu under senare delen av juli.
Utbildning
Steg 1 utbildning för lokala klubb-utbildningsledare genomfördes i november 2019 i Habost’s klubblokaler i
Nyköping. 12 deltagare.
Sverker Ehn som jobbar i utbildningsgruppen utarbetar möjligheter till webbaserad utbildning, inte minst p.g.a.
Corona. Sverker hat rekryterat Ytterligare en kraft till Utbildningsgruppen, Per Wretbäck från Aneby.
Kvartalsbrev
Kvartalsbrev har löpande skrivits under året och skickats till klubbarnas för vidare spridning till alla lokala
medlemmar i respektive klubb.

Sponsring
Sponsring har skett genom aktivt stöd från leverantörer främst under Convention.
Clydesdale, Symposion och High Coast Whisky har varit ett stort stöd för SWF.
Klubbregister
Klubbregistret är som tidigare rapporterat helt överflyttat till Whiskykalendern där vi mot ersättning erhåller
support för att underhålla klubbarnas kontaktinformation samt exponering av förbundets klubbar.
Vi repeterar att ur förbundets synvinkel är det främsta syftet att erbjuda en plattform där klubbarna själva
administrerar sina kontaktuppgifter och logotypes på ett GDPR säkert sätt vilket är ett lagkrav på förbundet.
Ytterligare mervärde är möjligheten att erbjuda klubbarna ett motsvarande register för sina klubbmedlemmar
även detta på ett GDPR säkert sätt. Tjänsten är helt kostnadsfri för klubbarna men kan kompletteras med andra
fördelar på whisky-kalendern vilket kan kosta enskilda medlemmar något men det är helt frivilligt.
All kontakt och distribution av information med klubbarna sker primärt genom den klubb-kontakt som klubben
registrerat på Whiskykalendern. Det är fortfarande ett eftersläp på klubbar som inte axlat sin
administratörsroll, i det fallet administrerar Whiskykalendern tillsammans med SWF styrelse dessa klubbar.
Hemsida
Förbundets ”gamla” hemsida byter plattform från Jomla till Wordpress. Anders Wedebrand är styrelsens
sakkunnig i frågan och förhoppningsvis kan den gå live innan årsmötet.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifterna har generellt varit låga och trots det är betalningsdisciplinen dålig.
Orsaken är knappast snålhet utan administrativa problem. Klubbarna byter representanter utan att meddela
förbundet, samma sak med mailadresser och telefonnummer. Det innebär ett avsevärt arbete att spåra
klubbarna när kontaktinformationen plötsligt är inaktuell. Vi vill också påpeka att förbundet inte har något
kansli, enbart ideella personer som sköter alla rutiner, det kan också vara en orsak ibland.
Provningsturnéer
Under verksamhetsåret har följande turnéupplägg genomförts
Provningsturnégruppen har bestått av Robert Jörfalk assisterade av Anders Norström och Per Norling.
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