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Verksamhetsberättelse 2020-2021 
 

 
Styrelsen för Svenska Whiskyförbundet, avger följande berättelse för verksamhetsåret 2020 – 2021 
 
  SWF har under verksamhetsåret haft följande funktionärer  
 

Namn Uppdrag Mandat utgår Anm 
 

Peter Borg Styrelseledamot 2022 Ordförande 
Susan Stenström Styrelseledamot 2021 Vice Ordförande, (Eventansvarig) 
Mattias Johannesson Styrelseledamot 2021 Buteljeringsansvarig 
Jennie Fors Styrelseledamot 2021 Kassör och mässor 
Peter Morén Styrelseledamot 2022 Sekreterare,  Buteljeringsgruppen 
Robert Jörfalk Styrelseledamot 2022 Provningsledaransvarig, turnéer  
Anders Wedebrand Styrelseledamot 2021 Buteljeringsgruppen 
    
Sverker Ehn Arbetsgrupp Tills vidare Utbildningsgruppen och IT-stöd 
Anders Norström Arbetsgrupp Tills vidare Provningsledning, turné gruppen 
Hans Lilja Valberedning Årsvis Sammankallande 
Klaus Bitschnau Valberedning Årsvis  
Bo Romedahl Revisor 2021 Ordinarie 
David Fred Piehl Revisor 2022 Suppleant 
    

  
 
Styrelsen har genomfört nio styrelsemöten inklusive konstituerande möte under verksamhetsåret.  
Alla möten har genomförts över internet via Zoom. Vi kan konstatera att vår tidigare strategi att ha många 
distansmöten har underlättat perioden med Covid pandemi. Samtidigt skall det sägas att frånvaron av 
fysiska möte minskar kreativitet och entusiasm.. 
 
Under verksamhetsåret har antalet klubbar minskat med 16 och vi har fått 6 nya klubbar. Klubbar som har 
lämnat är till största delen klubbar som vi lyft bort p.g.a. uteblivna medlemsavgifter som i sin tur beror på 
att en del klubbar formellt upphört medans några tappat intresset för SWF och en del har vi tappat 
kontakten med. Totalt innebär det att ca 400 klubbmedlemmar är berörda i klubbar som lämnat och vi 
har ett tillskott på ca 130 klubbmedlemmar i klubbar som tillkommit.  
Totalt har SWF nu 193  klubbar med drygt 9000 enskilda klubbmedlemmar 
 
Förbundets verksamhetsresultat per 2021-06-30 är 31 728 kr med ett banktillgodohavande på 125 620 kr.  
Styrelsens egna kostnader är fortsatt låga då Coronasituationen förhindrat fysiska möten. 
I enlighet med tidigare styrelsedirektiv från årsmötet fortsätter vi att bygga upp en mindre ekonomisk 
buffert, styrelsen anser detta uppfyllt då kassan ökat från 57 tkr  till  125 tkr de senaste 5 åren.      
Skattemyndigheten har godkänt skattebefrielse under de närmsta fem åren vilket är positivt då vi nu får 
ett större överskott än vanligt p.g.a. mindre aktivitet i pandemins spår.   
 
  



 
 
Årsmöte 2020 
Årsmöte hölls digitalt via Zoom den 1 september 2020.  
Omvalda blev Peter Borg, Robert Jörfalk och Peter Morén på två år. 
Peter Borg utsågs till ordförande 
 
Convention (Whisky Dinner) 
Convention var planerad att genomföras på Birka den 4 september men Covid 19 satte stopp. 
Reservtidpunkt var planerad i november men tyvärr fick Birka lägga ner hela verksamheten. 
Som ett alternativ bokades Saltsjöbaden för en ”Whisky Dinner” den 13 november men även detta 
förhindrades av Covid och flyttades till andra sidan årsskiftet för att i slutänden ställas in helt. 
 
Dessa aktiviteter har kostat mycket arbete inom styrelsen och för dess funktionärer, leverantörer har varit 
extremt tålmodiga och våra förväntansfulla medlemmar har varit positiva trots alla återbud, betalningar 
och återbetalningar.  
 
Convention 2021 
Kommande Convention är nu planerad tillsammans med Viking Line på Cinderella i samband med en 
flytande mässa i reducerad form. All planering är genomförd, inbjudan gick ut till SWFs klubbar innan 
allmänheten fick tillgång till bokningen. SWF har 200 bokade platser. Förutom mässa och kryssning 
genomförs Conventionprogrammet samma dag på systerfartyget Gabriella som ligger bredvid Cinderella. 
 
Stipendium 
Årets stipendium från Symposion blev aldrig utdelat p.g.a. Covid 19 pandemin. 
Springbankskolan har stängt den här säsongen och kan inte ta emot stipendiater. 
 
Whiskykrog 
Årets Whiskykrog genomfördes på sedvanligt sätt med en öppen omröstning och tillföll Bredaryds 
Värdshus som nu har erövrat titeln 3 gånger. 2021 har vi ställt in omröstningen p.g.a. Covid-19. 
Styrelsen har beslutat att utnyttja 2021 till att utvärdera och utveckla konceptewt inför 2022   
 
Buteljering 
Under året har följande buteljeringar genomförts eller planerats. 
 

Nr 33 Port Charlotte 2009 Elements of Islay CI7  Refill Sherry Butt 50 cl  50-60%  747 fl levererade 
Nr 34 GlenAllachie  2006  Ruby Port Pipe  70 cl 15yo 60%   802 fl levererade  
Nr 35 Glen Scotia 10yo  First Fill Bourbon Barrels 70 cl 46%  drygt 2000 fl beställda för höstleverans 

 
SWF Whisky Hall of Fame 
Traditionen att utse personer eller organisationer dom företräder, till ” SWF Whisky Hall of Fame” 
startade under Convention 2019 med två utnämningar. Ytterligare tre var utsedda för 2020 men det fanns 
ingen möjlighet att genomföra den ceremoni där vi skulle offentliggöra dessa personer varför detta sker 
under Convention 2021. Ytterligare 3 personer ursprungligen nominerad för 2021 kommer även dessa att 
ingå i en ceremoni vid senare datum under 2021 om allt går som planerat.  
Närmaste året är det tänkt att nominera en ur föreningslivet, en från den kommersiella sidan såsom 
inhemska generalagenter, mässarrangörer, författare mm och slutligen en ur producentledet dvs någon 
som representerar destillerinäringen. Gemensamt är att alla nominerade skall ha varit betydelsefulla för 
Svenskt Whiskyintresse. En unik glasskulptur togs fram och delades ut 2019. Ytterligare exemplar har 
producerats under året för kommande utnämningar.  
 
  



 
 
Utbildning 
All fysisk utbildning inställd under året 
Sverker Ehn har tillsammans med klubben Up-Helly-Aa tagit fram ett digitalt utbildningsunderlag som är 
färdigt att användas. Up-Helly-Aa som klubb blir pilot för kursen. 
 
Hemsida 
Enligt tidigare beslut byter vi den ”gamla” hemsidan till en ny baserat på Wordpress. 
Genomförandet är försenat och har vilat under året för att åter upptas under våren.  
Uppdraget ligger nu hos en extern resurs baserat på tidigare kravspecifikation.  
Planen är att den nya hemsidan skall fungera till kommande årsmöte. 
 
Provningsturnéer 
Provningsturnégruppen har bestått av Robert Jörfalk assisterade av Anders Norström. 
Provningar har under verksamhetsåret enbart kört på distans via Zoom eller Teams. 
Turnéer som planerats att hållas på plats har tvingats dras tillbaka pga. pandemin. 
Under verksamhetsåret har följande turnéupplägg genomförts. 
  
  

Arcus Bushmills Martin Jurhen 

Arcus Jura & Dalmore Martin Jurhen & Daryl Haldane 

Pernod Ricard Olika teman Olof Noreus 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stockholm  2021-07-01 
 
 
 
 
………………………………….…… 
Peter Borg, ordf 
 
 
 
………………………………….……             …………………………………….…                …………………….………………         
Susan Stenström, vice ordf.                Jennie Fors, kassör                        Robert Jörfalk, ledamot 
 
 
 
………………………………….……             …………………………………….…                …………………….………………         
Peter Morén, sekreterare             Mattias Johannesson, ledamot         Anders Wedebrand, ledamot 


