
 

Svenska Whiskyförbundet 

Verksamhetsplan 2021-2022 

 

Syfte & Målsättning  ( sammandrag av förbundets stadgar) 

SWF skall skapa mervärde för medlemmar i de enskilda medlemsklubbarna 

SWF skall allmänt främja whiskyintresset och njutandet av whisky i organiserad form.  

 
Genom att: 
- främja verksamhet i alla landets regioner via små såväl som stora medlemsklubbar 
- främja erfarenhetsutbyte och social verksamhet mellan klubbarna  
- bedriva utbildning om whisky och provningsledarskap  
- genomföra provningsturnéer 
- erbjuda unika medlemsbuteljeringar  
- påverka representanter för whiskyindustrin, övriga intressenter och myndigheter  
- utge och/eller medverka i stipendier och utmärkelser  
 

Huvudaktiviteter för 2021-2022 

• Genomföra minst två SWF buteljeringar en höst- och en vår-buteljering 
• Genomföra Convention 9 september 2021 
• Genomföra årlig nominering till SWF Whisky Hall of Fame  
• Genomföra utbildning för utbildningsledare steg-1 om intresse finns och Pandemin tillåter 
• Genomföra utbildning för provningsledare steg-2 om intresse finns och Pandemin tillåter 
• Genomföra digital utbildning för klubbar steg-1 om intresse finns 
• Genomföra minst 4 provningsturnéer i SWFs regi  

Kommunikation och samverkan 

• Ge ut SWF Kvartalsbrev vid ca 4 tillfällen per år 
• Utvärdera, revidera och skapa ett utvecklat koncept för ”Årets Whiskykrog” till 2022  
• Utdela minst ett stipendium tillsammans med aktörer på marknaden  
• Stödja SWF klubbar avseende medlemsutbildning 
• Samarbeta med Svenska whiskytidningar och Malt Whisky Year Book 
• Bearbeta myndigheter och Systembolag och där utgöra remissinstans 
• Bearbeta internationella kontaktnät när tillfälle ges 

Utvecklingsarbete 

• Utveckla kontakten med producenter och importörer 
• Utvärdera nya strategier för SWFs roll i en förändrad omvärld.  
• Utveckla digitala kommunikationsvägar inom förbundet 
• Lansera ny hemsida för förbundet. 
• Utveckla samarbetet med Whiskykalendern för att nå en bredare publik. 
• Fortsatt arbete med klubbregister för säker GDPR. 
• Lobbyarbete angående gårdsförsäljning och tillstånd för provningsverksamhet. 

Styrelsen förväntar sig vara 7 personer kommande året och rekommenderar oförändrad årsavgift. 
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