FÖRENINGSMÖTE 2003-10-11
[ Sammanfattning i punktform ]
Deltagare var de blivande medlemmar som anslutit sig för en whiskyprovning, sammanlagt 40 personer.
Hans Sundquist hälsade deltagarna välkomna och presenterade dagens aktiviteter.
Den första aktiviteten gällde bildandet av föreningen genom ett konstituerande möte och den andra delen
gällde genomförandet av whiskyprovning.
•

Val av ordförande och sekreterare för medlemsmötet
o Mötet valde Jimmy Lindberg till mötesordförande.
o Mötet valde Arne Hellberg till mötessekreterare

•

Godkännande av dagordning
o Mötet godkände dagordningen utan ändringar.

•

Val av justeringsmän
o Mötet valde Börje Laakso och Peter Wåhlander till justeringsmän

•

Stadgar
o Förslag till föreningens stadgar presenterades för mötesdeltagarna.
o Mötet godkände de föreslagna stadgarna utan ändringar.

•

Val av interimsstyrelse
o Förslag på interimsstyrelse presenterades för mötesdeltagarna.
o Mötet valde Hans Sundquist till föreningens ordförande, Anita Envall, Arne Hellberg, Eva
Nyander och Stefan Roos till styrelseledamöter samt Rickard Wiklund till suppleant.

•

Val av revisor
o Förslag på ledamöter i valberedningen efterfrågades på mötet.
o Mötet beslutade att val av ledamöter i valberedningen genomförs vid senare tidpunkt.

•

Föreningen namn
o Förslag på namn är Avesta Whiskysällskap alternativt Avesta Whisky Society.
o Mötet beslutade att föreningens namn skall vara Avesta Whiskysällskap.

•

Inträdes- och medlemsavgifter för 2003 och 2004
o Förslag på medlemsavgift för 2003 var
 100 SEK för den som blir medlem 11/10

50 SEK för den som blir medlem 29/11

50 SEK för gäster i (mån av plats)
o Mötet fastställde de föreslagna avgifterna för 2003.
o Förslag på medlemsavgift för 2004 var
 200 SEK oavsett när man går med i föreningen

50 SEK för gäster i (mån av plats)
o Mötet fastställde de föreslagna avgifterna för 2004.

•

Nästa provning
o Hans Sundquist informerade om en tänkt kommande provning med Mackmyra, och mötet
frågades om medlemmarna vill egenomföra en sådan provning.
o Mötet svarade ja på frågan och en sådan provning skall nu planera.

•

Medlemsregister
o Arne Hellberg kommer att under kvällens lopp ta upp kompletterande uppgifter av
medlemmarna så att ett medlemsregister kan upprättas. Medlemsavgiften inkasseras i samband
med betalning för kvällens provning.

•

Övriga frågor
o Ekonomi
 Hans Sundquist förklarade att man tänkt arbeta efter principen att varje provning skall
bära sina egna kostnader såsom inköp av whisky, inhyrd föreläsare etc.
 Medlemsavgiften är tänkt att täcka generella utgifter och nu även initiala kostnader i
samband med bildandet av föreningen. Föreningen har inför detta möte ingen ingående
balans.
 Mötet enades om att en buffert för inköp av whisky skulle byggas upp så att styrelsen ej
behöver ligga ute med finansiella medel mellan inköp och provningar. Det var också
mötets mening att det var accepterat att det lades på en mindre summa per provning för
att hjälpa till att bygga upp en sådan buffert.
o Maxxium
 Hans Sundquist förklarade att kontakt tagits med företaget Maxxium som representerar
whiskysorterna Highland Park, Macallan och Bunnahabhain i Sverige. De säger sig
gärna ställa upp för en provning men att det i så fall måste bli på en tisdags eller
onsdagskväll. Frågan ställdes om medlemmarna hade intresse av att delta i en provning
som hålls på en tisdags eller onsdagskväll.
 Mötet svarade ja på frågan och en sådan provning skall nu planera.

•

Mötets avslutande
o Inga fler övriga frågor framlades.
o Mötet avslutades

Om en medlem önskar se det fullständiga protokollet ombeds man kontakta föreningens sekreterare.

