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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2011-06-16—2011-12-31 
för Withala Maltwhiskykultur 

 
Vår ordförande Torbjörn Hägg har ordet: 
 
Ett stort tack till alla medlemmar för ett fantastiskt första verksamhetsår för Withala 
Maltwhiskykultur. Vilken resa vi har gjort tillsammans i whiskyns underbara värld. 
Från att en interimsstyrelse bildades i slutet på maj 2011 till 145 betalande med-
lemmar vid årsskiftet. Medlemsutvecklingen har överträffat alla förväntningar som vi i 
styrelsen hade när vi startade föreningen. Jag minns mycket väl vilken kommentar 
jag fällde när jag och min hustru en varm kväll i juli satt i Tomas Fyhrs trädgård och 
smuttade på en god Bowmore Voyage, ”det vore jättekul om vi kan bli 50 medlemmar 
så vi kan fylla 35 platser på våra provningar”. Jag har pratat med flera auktoriteter i 
”whiskysverige” och alla är lika förvånade att vi kunnat växa så snabbt på bara drygt 
ett halvår. Det fanns uppenbarligen ett uppdämt behov när det gäller att, under 
ordnade former, prova whisky i Vetlanda. 
 
Utan er medlemmar hade vi i styrelsen dock stått oss ganska slätt. Det är genom ert 
engagemang och intresse som vi i styrelsen får bränsle till att jobba i vår ideella 
whiskyförening. 
 
Vi ser med tillförsikt fram mot alla nya provningar, mässbesök, resor och allt annat 
roligt som kan dyka upp under året. 
 
Med hopp om ett fortsatt smakfullt umgänge i Vetlanda! 
 
 
Vetlanda 2012-02-28 
 
Torbjörn Hägg 
 
 
Withala Maltwhiskykulturs styrelse lämnar härmed följande rapport: 
 
Styrelsen har under 2011 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande:  Torbjörn Hägg 
Vice ordförande: Magnus Kraft 
Kassör:  Tommy Hansson 
Vice kassör: Peter Estberg 
Sekreterare: Tommas Fyhr 
Vice sekreterare: Roger Johansson 
 
 
Withala Maltwhiskykultur har under det första verksamhetsåret haft sju protokollförda 
styrelsemöten. 
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MEDLEMMAR 
 
Efter att föreningen formellt bildades den 16 juni 2011 har medlemstillströmningen 
varit mycket god. Vi var 145 medlemmar (varav 18 kvinnor) per 2011-12-31. Dessa 
medlemmar är vår viktigaste resurs för att kunna bedriva denna whiskyförening. Våra 
medlemmar är förutsättningen för att kunna få en god ekonomi i föreningen och ha 
möjlighet att inhandla olika typer av whisky, glas m.m. till våra provningar. 
 
 
RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 
 
Se separat bifogad resultat- och balansräkning från vår kassör. 
 
 
PROVNINGAR 
 
Under det dryga halvår som Withala Maltwhiskykultur existerade under 2011 
genomfördes tre provningar. 
 
Föreningens första provning 2011-09-15 
 
Den första provningen var en klubbprovning med styrelsen som provningsledare. 
Temat för kvällen var whisky från de fyra ursprungliga whiskyregionerna i Skottland 
(Lowlands, Highlands, Islay och Campbeltown). Vi var 65 deltagare på vår första 
provning som hölls i Norrgårdsskolans matsal. Provningen överträffade alla i 
styrelsens förväntningar och det blev en mycket lyckad kväll. 
 
 
Föreningens andra provning 2011-10-29 
 
Till vår andra provning hade vi bjudit in whiskyprofilen Hasse Nilsson från Wexiö 
Maltwhiskysällskap. Temat för provningen var ”Myter och lögner i whiskybranschen” 
och Hasse överraskade oss med sådant som vi kanske inte ville veta om whisky-
branschen. Vi var 70 deltagare på denna lördagsprovning. Stämningen var god och 
eftermiddagen avslutades med att Hasse Nilsson sålde whiskyslattar i 
”Norrgårdsskolans bar”. 
 
 
Föreningens tredje provning 2011-12-01 
 
Årets sista provning var åter igen en klubbprovning som genomfördes av styrelsens 
medlemmar. Temat för kvällen var en vertikalprovning av whisky från Skottlands 
nordligaste destilleri, Highland Park. Vi provade fyra olika buteljeringar, en original-
buteljering och tre från oberoende buteljerare. Vi detta provningstillfälle hade vi 
utökat antal plaster och totalt 85 medlemmar deltog i denna provning. Vi kunde 
glädjande konstatera att vi hade en stor andel nyblivna medlemmar som deltog i sin 
första provning. 
 
Vi samtliga provningstillfälle anordnade föreningen ett whiskylotteri. 
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ÖVRIGT 
 
I december blev Withala Maltwhiskykultur medlem i Svenska Whiskyförbundet. Vid 
anslutningstillfället var vi åttonde största whiskyförening i landet. 
 
 
 
VAD HAR VI DÅ ATT SE FRAM EMOT UNDER 2012? 
 

• I skrivande stund har vi redan genomfört en mycket uppskattade 
vertikalprovning av The Dalmore. 

• Under tre kväller i januari och februari har 33 medlemmar genomgått en 
grundläggande whiskyskola. 

• Den 24 mars kommer vi att genomföra föreningens första provning för enbart 
kvinnor. 

• Vi har planer på att ordna en gemensam resa till en trevlig whiskymässa. 
• När vi nu är anslutna till Svenska Whiskyförbundet så finns det utökade 

möjligheter att bjuda in bra provningsledare både från Sverige och Skottland. 
• Vi ska naturligtvis prova en massa god och spännande whisky. 

 
 
Tills sist tackar vi i styrelsen för det förtroende vi haft under det gångna året, och 
hoppas att 2012 blir ett minst lika bra år med många spännande aktiviteter och 
önskar den tillträdande styrelsen lycka till. 
 
 
Vetlanda 2012-02-28 
 
 
 
Torbjörn Hägg   Magnus Kraft 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
 
Tommy Hansson   Peter Estberg 
Kassör    Vice kassör 
 
 
Tomas Fyhr    Roger Johansson 
Sekreterare    Vice sekreterare 
   
 
 
 
 
 


