
 

 

SWF – Svenska Whiskyförbundet 
 

Verksamhetsberättelse 2018-2019 
 

 
Styrelsen för Svenska Whiskyförbundet, avger följande berättelse för verksamhetsåret 2019 - 2019. 
 
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. I arbetsgrupperna har Anders Norström bistått med provningsturnéer och Sverker Ehn har bistått 
med stöd till hemsida och utbildning. 
 
Styrelsen har genomfört elva styrelsemöten inklusive konstituerande möte varav tre fysiska möten sedan förra 
årsmötet. Det har varit fortsatt fokus på att minska kostnaden för styrelsearbetet genom telefonmöten. 
 
Under verksamhetsåret har antalet medlemmar ökat med 6 nya klubbar och 3 klubbar har lämnat förbundet. 
Inför detta verksamhetsårs slut så har vi dessutom strukit x antal klubbar som inte erlagt avgift trots 
påminnelser. En del av dessa har vi helt enkelt tappat kontakten med då kontaktuppgifterna är inaktuella. 
Totalt har SWF nu 219 klubbar med i sin tur drygt 9700 enskilda klubbmedlemmar 
 
Förbundets verksamhetsresultat per 2018-06-30  är 9603 kr före skatt och 1.086 kr efter skatt med ett 
banktillgodohavande på 115.449 kr. I syfte att förhindra en onödig skattebelastning har vi utnyttjat 
sponsorbidrag i anslutning till aktiviteter såsom Convention istället för kontanta bidrag, därav ett lågt utfall på 
sponsring. Styrelsens egna kostnader är fortsatt låga. I enlighet med tidigare styrelsedirektiv har vi nu byggt 
upp en mindre ekonomisk buffert.  
 
Årsmöte 
Årsmöte hölls på Cinderella med 23 klubbar den 31 augusti 2018 kl 12:00.  
Nyvald i styrelsen blev Robert Jörfalk, Glömsta och Peter Morén från Norrköping.  
Omvald blev Peter Borg som även valdes till ordförande. 
Hans Edenvall, Sverker Ehn och Anders Norström lämnade styrelsen. 
En klubb lade motion om att verka för ”gårdsförsäljning” på plats hos svenska destillerier. Styrelsen har försökt 
samverka med Munskänkarna i frågan och fört visst lobbyarbete hos politiker. 
 
Convention 
Convention genomfördes 31 augusti efter årsmötet på Cinderella. Konferencier var Anders Gjörling och 
programmet bestod av två provningsflighter á 5 glas där whiskyn presenterades av representanter från 
respektive generalagent enligt följande:  
 

1.1 Mikael Lundén-Diageo (Talisker 40yo), 1.2 Jim Fredricson-Ian Macleod (Glegoyne-Balbania),  
1.3 Carl-Oscar Linder-Moët Hennessy (Glenmorangie 19yo), 1.4 Pontus Bontegard- Hans Just (Glenfiddich-Project XX) 
1.5 Joakim Lindmark-Five Eyes (Old Pulteney-Viking Line Edition) 
 
2.1 Erik Jansson-Beam Suntory (Aberfeldy 16yo-Madeira Finish), 2.2 Risto Tuomainen-Arcus (Jura 19yo -The Paps) 
2.3 Sayumi Oyama-Symposion (Nikka-Yoichi Single Malt), 2.4 Erland Gunnarsson-Bacardi (Ardmore 20yo) 
2.5 Jonas Tonell-Symposion (Caol Ila 1996-Single Cask-Gordon MacPhail) 
 

Dag 2 genomfördes ett antal Master Classes och en mycket populär minimässa. 
Sammantaget var den nya formen av Convention på båt mycket lyckat och uppskattat.   
 

  



 
 
Stipendium 
Årets stipendium från Symposion gick till Mattias Johanneson från Beathas Vänner. Mattias har varit verksam i 
SWFs styrelse i två omgångar och verkat under lång tid inom klubben Beatha från Linköping. 
Stipendiet, en veckas ”Whisky School” på Springbank, delades ut av Thomas Kuuttanen från Symposion. 
 
Whiskykrog 
Under Hösten 2018 delades utmärkelsen ”Årets Whiskykrog” ut för fjortonde året i rad och gick till 
Ardbeg Embassy i Stockholm.  Det är andra gången Ardbeg Embassy tar hem diplomet som delades ut på plats i 
Gamla Stan under en stamkundstillställning. Charbel Daoud och hans team ärades med publikens jubel.  
Kommande omröstning för 2019 är lanserad och pågår. 
 
Buteljering 
Två SWF-buteljeringar har genomförts under verksamhetsåret 
 
Höstbuteljering 
SWF #28 Loch Lomond, 5 st refill bourbon hogs landade i ca 1600 flaskor, 46% och beställdes av 75 klubbar  
 
Vårbuteljering 
SWF #29 Paul John startades upp under våren men beställningarna gick trögt och efter ett antal omstarter så 
landade vi på ca 1000 flaskor beställda av 100 klubbar.  
Ett stort arbete har lagts ned på att få denna buteljering i hamn och som resultat så blev leveransen av 
flaskorna framflyttad till augusti. För hösten är buteljering. 
 
Nästa verksamhetsårs buteljeringar 
Planeringen för nästa höstbuteljering SWF #30 har skett tillsammans med Mackmyra som firar 20 år. 
Totalt 1000 flaskor finns att beställa vilket är kommunicerat till klubbarna.  
Denna höstbuteljering är planerad leverans till september/oktober.  
Buteljeringsgruppen har bestått av Peter Morén tillsammans med Mattias Johannesson. 
  
Utbildning 
Steg 1 utbildning för lokala klubb-utbildningsledare har haft låg efterfrågan. Ingen utbildning har genomförts.  
Steg 2 utbildning i seminarieform avsedd för vitalisering av provningsledare i klubbarna har genomförts under 
hösten 2018. Utbildningen genomfördes under ledning av Sverker Ehn och Peter Borg hos Mackmyra i Gävle.  
Tyvärr var det få anmälda och några avhopp. Seminariet/utbildningen som sådan var helt lyckad. 
 
Mässor 
SWF har varit illgänglig för medlemmarna på Linköpingsmässan och aktivt deltagit på Göteborgmässan där 
SWF representerade på scen och deltog i det världsrekord som sattes i whiskyprovning arrangerat av 
NIGAB och Bruichladdich. 
  
Kvartalsbrev 
Kvartalsbrev har skrivits under året och skickats till klubbarnas för vidare spridning till alla lokala medlemmar 
 
Sponsring 
Sponsring har skett genom aktivt stöd från leverantörer främst under Convention.  
Inför årets Convention har Clydesdale spelat en viktig roll tillsammans med Symposion  och High Coast Whisky.  
 
Tidning 
Samarbetet med tidningen ”Whisky & Bourbon” har fortsatt med vår egen förbundssida i varje nummer. 
 
  



 
 
Klubbregister 
Klubbregistret är nu helt överflyttat till Whiskykalendern där vi mot ersättning erhåller support för att 
underhålla klubbarnas kontaktinformation samt exponering av förbundets klubbar.  
Ur förbundets synvinkel är det främsta syftet att erbjuda en plattform där klubbarna själva administrerar sina 
kontaktuppgifter och logotypes på ett GDPR säkert sätt.  
Ytterligare mervärde är möjligheten att erbjuda klubbarna ett motsvarande register för sina klubbmedlemmar 
även detta på ett GDRP säkert sätt. 
 
All kontakt och distribution av information med klubbarna sker primärt genom den klubb-kontakt som klubben 
registrerat på Whiskykalendern, sekundärt distribueras allmän information genom Whiskykalenderns försorg 
till enskilda klubbmedlemmar i de fall att dom är registrerade på sin klubb. 
 
Det är fortfarande ett eftersläp på klubbar som inte axlat sin administratörsroll, i det fallet administrerar 
Whiskykalendern tillsammans med SWF styrelse dessa klubbar (drygt 40 st).  
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna har generellt varit låga men betalnings disciplinen är dålig. 
Inför kommande årsmöte är det antal klubbar som vi inte erhållit avgift från, frågan kommer att ställas till 
årsmötet om dessa därmed skall strykas. 
 
 
Provningsturnéer 
Under verksamhetsåret har följande turnéupplägg genomförts 
Provningsturnégruppen har bestått av Robert Jörfalk och Anders Norström, se detaljer i bilaga. 
 

Arcus Dalmore Björn Olsson 

Clydesdale Speysides okända pärlor Micke Nilsson 

Clydesdale Asien mot Europa Micke Nilsson 

Magni spirits PNA Folke Andersson 

Edrington Highland park Martin Markvardsen 

Galatea Braunstein Ulrik Nordin 

Stellan Kramer Loch Lomond David Lind 
 
 
 

Stockholm  2019-06-30 
 
 
 
………………………………………………………                                         ……………………………………………………... 
Peter Borg, ordf   Mattias Johannesson, vice ordf 
 
 
 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
Peter Morén, sekreterare   Jennie Fors, kassör 
 
 
 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
Susan Stenström, ledamot   Robert Jörfalk, ledamot 


