Inför årsmöte 2022
Medlemsbrev Nr 40

för SWF styrelse

Peter Borg
Ordförande

Förbundet representerar idag 191 klubbar med 9020 enskilda medlemmar

Hello Whisky Lovers
Whiskysverige har vaknat upp igen efter pandemin även om en och annan Omikron smyger runt.
Mässorna är återigen på plats även om vi konstaterar att leverantörerna är mer restriktiva i sitt deltagande.
Vi noterar med lite sorg att Linköpingsmässan aldrig blev av i år, en mässa som varit med från början i utvecklingen
av whiskysverige, jag hoppas Kenneth Lindblad kommer igen till våren 2023. Vi inom SWF kommer att hålla vår
traditionella Whisky Convention även i år.

Convention
Vi närmar oss nu SWF Whisky Convention 23 september på Cinderella.
SWF har arrangerat Whisky Convention sedan 2002, då med endast 7 klubbar som var startpunkten för SWF.
(WAS Stockholm, SMAD Borlänge, Black River Whisky Society Mjölby, Beathas Vänner Linköping,
The Malt Whisky Society Ystad, Strängnäs Whisky Society, Engelholm Whisky Circle)

Länge var vi i lokaler nära Stockholm Beer & Whisky Festival i Nacka, nu har vi flyttat ut på havet.
Det är en tradition värd att försvara tycker vi och det finns fortfarande platser kvar för den som är intresserad.
Boka innan den 17 september.
Vi är särskilt hedrade av att Frank McHardy, tidigare Springbank, besöker oss som privatperson.
Som vanligt kommer Anders Gjörling att hålla i mikrofonen och stämma upp med en och annan sång.

Bokningslänk Convention 23 sept 2022 Cinderella
Vi ser fram emot den årliga nyhetsprovningen med spännande malt i glasen och vi skall hylla ytterligare tre
”Whisky Hall of Fame” celebriteter samt den årliga stipendiaten. Till detta en härlig middag och ett härligt
umgänge mellan klubbar och whiskyintresserade i allmänhet samt mini mässa och ”Master Classes” dag 2.

Årsmöte
Om drygt en vecka, 20 september, har vi årsmöte som kommer att hållas digitalt, alla dokument finns på
hemsidan. Vi har bett Sara Larsson från High Coast Distillery att sitta in som mötesordförande.
Det är inga stora frågor som skall avhandlas. Medlemmarna har inte kommit in med några egna motioner till mötet
vilket i sig är tråkigt. Styrelsen har två nya interna motioner om stadgeförändring, dels ett tillägg som rör
inkluderande arbete samt en justering av klausulen om styrelsens sammansättning i syfte att skapa flexibilitet.
En motion sedan förra året skall dessutom befästas med en 2:a omröstning för att säkra aktiviteten
Whisky Hall of Fame genom att tillföra den som en verksamhet i stadgarna.
Som vanligt skall det ske nyval av funktionärer och valberedningen har gjort ett digert arbete med att hitta två nya
funktionärer som jag presenterar nedan. Undertecknad har sedan flera år ställt sin plats till förfogande då det är på
tiden för nya injektioner med både föryngring och nyskapande. Jag har suttit med i styrelsen i 12 år och varit
ordförande i 7 år. Susan Stenström var tänkt att ta över rollen för några år sedan men olika personliga
omständigheter gjorde att det blev fördröjt och sedan kom Covid och drog ner på tempot i vår verksamhet.
Nu är det dags för nya tag. Med det sagt tackar jag för mig och för det förtroende jag har fått genom åren.

Valberedningens förslag till nya funktionärer i styrelsen
Carina Mian 58 år, Borlänge
Arbetar som konsult i eget företag
Utbildad inom whisky och jobbar med whisky.
Carina har haft stort intresse för whisky de senaste 25 åren, men inte bara whisky, även vin och öl.
Skottland skulle kunna vara Carinas andra hem med ett stort intresse för den skotska historien
dess destillerier, destillationsprocesser och naturligtvis den gyllene malten som det resulterar i.
Erfarenhet från både whiskyindustrin och föreningslivet.
Aktiv inom föreningslivet med flera styrelseuppdrag där hemmaklubben SMAD är en.
Viktiga egenskaper hos Carina är kommunikation och aktiv utveckling med stort fokus på medlemmarna.

Thomas Karlsson 62 år Söderköping.
Arbetar på ett litet företag i Linköping som teknisk säljare
Aktiv inom föreningsliv i många år med erfarenheter från olika styrelsearbeten
Ingår i styrelsen för Small Town Whisky Society, Söderköping.
Erfarenhet som konferencier och presentatör i olika sammanhang, bland annat inom idrott.
Whiskyintresserad sedan 90-talet med flera besök i Skottland och på svenska destillerier.
Thomas håller gärna provningar i egen och andras klubbar.
Har medverkat som jurymedlem på "öl & whiskymässan" i Göteborg
Viktiga egenskaper hos Thomas är engagemang och förmåga att "få saker gjorda".

Inspirationsbilder från Convention 2021

Folke Andersson

Folke - Thomas – Bernt

Thomas & Susan

Hela trion samlad

Några nyheter från våra vänner i whiskysverige

Allt om Whisky
Det är gratis att hålla koll!
Till dig som är medlem i SWF.
Här kommer en höstpåminnelse från
Allt om Whisky & Öl.
Ni vet väl att ni kan hålla koll på vad som
händer på dryckesfronten via
Allt om Whiskys nyhetsbrev.
Vi ger dig whiskylanseringar, smakfulla
dryckestips, tester, whiskyevents, och mycket
mer direkt i mejlen.
Utskicket kommer ut en gång i månaden och
till speciella tillfällen under året.

Lagom mycket - lagom ofta.

Anmäl dig utan kostnad till Allt om Whiskys nyhetsbrev idag!

https://www.alltomwhisky.se/nyhetsbrev/

Allt om Whisky
Emma Andersson Chefredaktör
Nyvägen 55
138 34 Älta
0704868250
www.alltomwhisky.se
Facebook

The Single Malt Shop
”Det har nu gått cirka 3,5 år sedan vi lanserade världens första "riktiga fond" som investerar i whisky. Ett
fantastiskt projekt (men inte helt enkelt). Svårigheten var framförallt att bli accepterad av finansbranschen, som
mest log när man nämnde whisky, trots att vi juridiskt är en mycket välbyggd fond, och reglerade av
Finansinspektionen.
Anyway, som kortfattad uppdatering så går det bra. Vi har fått in sammanlagt cirka 75 miljoner kronor, och vi har
goda förhoppningar att vi kommer att nå våra mål om cirka 10% nettoavkastning per år för våra investerare, när
fonden når sitt slut. Efterfrågan är fortsatt glödhet internationellt, och vi ser att det kommer fortsätta så flera år
framgent.
För ett år sedan började vi, planenligt, att omsätta fondens investeringar på www.thesinglemaltshop.com.
Responsen har varit makalös! Vi har fått närmare 42 000 följare på bara ett år, och vi levererar direkt till 22 länder
världen runt. Jag är stolt att berätta att vi har högsta kvalitet på både förpackning och leverans, och inom EU är alla
nationella skatter betalda direkt av oss. Alltså när man handlar hos oss som svensk, så är svensk moms och
alkoholskatt inkluderad i priset, betald av oss. Faktum är att vi nog är den enda e-handeln inom EU som jobbar
”100% compliant” d.v.s. helt regelmässigt, något som branschen och industrin verkligen uppskattar.

Erbjudande till SWF
Som en morot och höstpresent nu när mörkret faller, så vill jag uppmana er att upptäcka vårt fina sortiment på
www.thesinglemaltshop.com, och erbjuda SWF medlemmars en rabattkod som ger 10% rabatt. Den gäller vid ett
tillfälle per person, på en hel order.
Vid ”utcheck”, skriv koden

SWE22.

Slàinte mhath!
//Christian
P.S. Signa upp för vårt nyhetsbrev på siten för fina erbjudanden, och följ oss gärna på Facebook
(The Single Malt Shop)! "
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