
 

Protokoll  
Årsmöte med föreningen  
Withala Maltwhiskykultur 

Lördag den 21 mars kl. 14.00  
Hargen (f.d. Elhargen)  

 

 

1. Mötets öppnande   

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande - 2 mars utskickat. Ja!  

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. - Sittande. (Torbjörn & Tomas) 

4. Val av en medlem att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet och tillika 

rösträknare - Ulf Carlson 

5. Förslag att cirkulerande närvarolista utgör röstlängd - Numera istället bokningar via 

TimeCenter- Godkändes. 

6. Godkännande av dagordning - Ja 

7. Föredragning av styrelsens berättelse 

8. Kassörens årsrapport  

9. Föredragning av revisors berättelse. Ett speciellt tack till vår eminente revisor  

Tomas Granlund som på ett korrekt och nyktert sätt granskat våra räkenskaper.  

10. Fastställande av resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse för föregående 

kalenderår under den tid som revisionen omfattar - Beviljades. 

12. Behandling av från styrelsen eller revisorn till årsmötet hänskjutna frågor -  Fanns inga. 

13. Behandling av från medlem inkomna motioner - Fanns inga. 

14. Fastställande av inträdesavgift och årsavgift - Oförändrad  300:- + 200:-. Godkändes. 

15. Val av föreningens styrelse - Oval på TOH, MK, THN godkändes. 

16. Val av revisor och revisorssuppleant -  Omval Tomas Granlund.  

Nyval Suppleant Roger Karlsson.  

17. Val av valberedning - Lennart Rubensson, Monica Asp. Omval på båda. 

18. Övriga frågor - Fanns inga. 

19. Mötets avslutande -  Gjordes. 

  



Direkt efter årsmötet bjöds på en fantastiskt god macka signerad Stjärnkondis. Ett speciellt tack 

till Tommy som fixat detta.  

 

Traditionen bjuder också att föreningen bjuder på en whiskyproving. Så även denna gång.  

Provad whisky: 

Macallan FIne Oak 

Tullabardin Sovereign  

Oban 14Y 

Glenlasseau 

Under provningen visades bilder från föreningens resa till Scotland 2012. Vän av ordning kan 

tycka att "det var väl lite sent att komma dragandes med dessa gamla bilder nu", men vi har 

faktiskt inte lyckats göra detta förrän nu. Omgivningsljuset i Hargen kan dämpas ner till en, för 

projektorn, OK nivå. Detta funkade inte på Njudungsgymnasiet. 

Vi hoppas att medlemmarna inte blev alltför uttråkade. 

Whiskyomröstningen gav iaf följande utfall: 

Oban 14Y  -  61 röster 

Glenlasseau  - 42 röster 

Macallan Fine Oak - 20 röster 

Tullabardine Sovereign - 16 röster 

 

Lotteriet hade som vanligt vinnare. Denna gång flera än vanligt eftersom "slattarna" och ett par 

minibutejleringar lottades ut. Första pris vanns denna gång av samma vinnare som vid förra 

provningen, nämligen Carina Fyhr. I sann demokratisk anda lämnade hon med varm hand över 

lotten till undertecknad som gick lycklig hem med en Rattray Bruichladdich 19Y under armen. 

Tack kära hustru! 

 

Tack till alla medlemmar som gjorde årsmötet till ett rent nöje samt, sist men inte minst, till vår.  

 

/tf 20150322. 

 

 

 

_______________   _______________ 

Torbjörn Hägg   Ulf Carlson 

  

  


