SWF – Svenska Whiskyförbundet
Verksamhets och Ekonomisk berättelse 2021-2022
Styrelsen för Svenska Whiskyförbundet, avger följande berättelse för verksamhetsåret 2021 – 2022
SWF har under verksamhetsåret haft följande funktionärer
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Styrelsen har genomfört åtta formella styrelsemöten inklusive konstituerande möte under 2021-2022.
Tre möten har helt eller delvis genomförts fysiskt i Sthlm och övriga rent digitalt via Zoom.
Medlemsklubbar
Vi har 190 registrerade medlemsklubbar som representerar över 9000 enskilda klubbmedlemmar.
Under verksamhetsåret har antalet klubbar minskat med 4 och vi har fått 1 ny klubb.
Klubbar som har lämnat är klubbar som upphört och någon som vi tappat kontakten med helt samt
ytterligare några som är vilande tills vidare.
Ekonomi
Förbundets verksamhetsresultat per 2021-06-30 är avrundat -10.934 kr (minus) med ett
banktillgodohavande på 75.493 kr och ytterligare omsättningstillgångar på 31.500 kr.
Följande har bidragit till ett totalt negativt utfall mot plan:
• Digitala tjänster, Licenser, Bank och administration där bl.a kostnader för utvecklingen
och övergång till ny hemsida översteg planerat.
• Sponsorintäkterna har utfallit avsevärt lägre än budget, en effekt av lägre aktiviteter under pandemin.
• Ett mindre överdrag för Convention 2021 där kostnaderna blev något högre än planerat.
Vissa poster har dock motverkat ett negativt resultat då t.ex. utbildningsverksamhet och whiskykrog har legat i
malpåse under pandemin. Dessutom har styrelsens egna kostnader varit fortsatt lägre än plan då vi har
tillämpat digitala möten i stor utsträckning

Vi skall inte undervärdera indirekt sponsring som innebär att såväl funktionärer som våra kommersiella
samarbetspartners bidrar med utan att det framgår av resultaträkningen, ett stöd vi kan tacka inte minst
våra trogna samarbetspartners för såsom Symposion, Clydesdale, High Coast och Viking Line för att
nämna några.
Årsmöte
Årsmöte hölls digitalt via Zoom den 1 september 2021.
Omvalda blev Susan Stenström och Jennie Fors.
Peter Borg utsågs till ordförande
Convention
Kommande Convention är planerad tillsammans med Viking Line på Cinderella i samband med en
mini-mässa 23-24 sept. Till skillnad från föregående år genomförs hela Convention på Cinderella.
Stipendium 2021
Stipendium från Symposion/ High Coast delades ut till Tina Berg för sitt breda arbete kring whisky med sin
ambitiösa blogg och som ledare och inspiratör i Whisky Lassies, Linköping.
Whiskykrog
Årets Whiskykrog har vilat under pandemin och istället har ett nytt koncept utarbetats tillsammans med
en arbetsgrupp från IHM. Implementering kommer att ske inför 2023.
Buteljering
Två SWF-buteljeringar har genomförts under verksamhetsåret.
Vårens buteljering SWF 36 från Benromach 10yo är en mix av ”first fill sherry hogs” & ”bourbon barrels”
Klubbarna beställde totalt 2125 flaskor vilken är en stor upplaga!
Denna buteljering genomfördes tillsammans med Symposion.
Den andra buteljeringen SWF 37 som var en mer exklusiv buteljering, gick under namnet ”Secret Speyside”.
Whiskyn är lagrad på ”sherry butts” och är destillerad på ”probably Speysides finest distillery” där den hunnit
bli 20 år! Klubbarna beställde totalt 958 flaskor.
Denna buteljering genomfördes tillsammans med Eldvatten och buteljeraren Sansibar.
Buteljeringsgruppen har under året bestått av Peter Morén, Peter Ovrin och Mattias Johannesson.
SWF Whisky Hall of Fame
Traditionen att utse personer 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
ceremonin varför det skedd på Convention 2021. Detta år finns ytterligare tre nominerade att hedras
under årets Convention 23 sept 2022.
Gemensamt är att alla nominerade skall ha varit betydelsefulla för Svenskt Whiskyintresse.
Utbildning
All utbildning har legat i malpåse under året.
Utbildningsverksamheten kommer att behöva nya eldsjälar i en kommande nystart.
Sverker Ehn som varit vägledande under många år har tidigare lämnat styrelsen och nu också
arbetsgruppen för utbildning. En sann eldsjäl som har lagt många ideella timmar på SWF.
Hemsida
Ny hemsida baserad på Wordpress infördes i början av verksamhetsåret.
Viss vidareutveckling har skett under året och mer är planerat.
Driftstödet ligger nu hos det företag som utvecklade/ konfigurerade hemsidan

Provningsturnéer
Provningsturnégruppen har bestått av Robert Jörfalk assisterad av Anders Norström.
Turnéer har i vissa fall tvingats ställas in pga. pandemin, t.ex. Arran och Duncan Taylor.
Inbjudan till att deltaga på 2022 års Maltwhisky-VM med Aflodal har erbjudits klubbarna.
Följande turnéer har genomförts, Kilchoman, Highland Park, Glendalough, Dalmore/Jura2.
Whiskykalendern och Föreningsregister
Förbundet har ett nära samarbete med Whiskykalendern som förvaltar medlemsregistret
för alla SWF klubbar. Varje klubb har möjlighet att själv editera sin information i registret via en enkel
inloggning via internet. Vi har även möjlighet att göra utskick via Whiskykalenderns mail-motor.
Det här är tjänster vi debiteras en fast och en rörlig kostnad.
Det är ett tidskrävande internt arbete att vårda kontaktinformationen till våra medlemmar.
Medlemsmatrikeln på Whiskykalendern underlättar det men tyvärr är det dålig disciplin bland klubbarna att
uppdatera sin kontaktinformation och fortfarande är det allt för många klubbar som inte tagit ansvar för sin
möjlighet att själva uppdatera sin information, varför det sker av styrelsens funktionärer.
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