
6-7 personer

1 msk smör
1-2 tsk svartpeppar
2-3 msk mycket finhackad lök
2 tärningar grön buljong
1,5 dl vatten
6 dl creme fraiche
3 tsk soja
Fräs lök och svartpeppar, tillsätt allt utom whisky 
och koka upp. Tillsätt ca 6 cl valfri whisky.

Protokoll fört vid VWS möte den 16:e juni anno domino 2009

Närvarande: Elisebeth, Ingela, Lars, Rolf, Anna-Lena, Margareta, Kristian och Katarina, Peter, 
Fredrika, Marie och Karin.

§1 Föreningens ordförande Katarina öppnade mötet.

§2 Förfarandet kring kallelse till mötet gicks igenom och godkändes. Ingela är tveksam till 
busstidtabellen.

§3 Dagordningen godkändes.

§4 Till justerare valdes Anna-Lena.

§5 Förra mötets protokoll gicks igenom och godkändes, om än med viss tveksamhet kring närvaro 
och diverse stavfel. Sekreteraren tar på sig ansvaret och lovar bättring framledes.

§6 Karin valdes in som ny medlem i föreningen, Peter låter påpeka att det är slarvigt av sökande att 
inte tagit del av föreningens stadgar innan inträde. 

Ordförande Katarina skall delge Calle en skarp närvarovarning samt undersöka om Daniel ska kvarstå 
som medlem.

Kollegan Pia har uttryckt viss nyfikenhet för föreningen, ansökan avvaktas.

§7 Rolf har ordnat ny domän för hemsidan: vws.webb.se. På denna hemsida kommer vi använda alias 
vilka Rolf ansvarar för att ta fram.

§7½ Kvällens provningsvärdinna tog tillfället i akt att för extraordinära insatser med hemsidan 
överlämna en gåva till Rolf.

§8 Övriga frågor

Lars har utarbetat en referenslista för omdömen om whiskyn. 
- Punkten 6 kan behöva omdefinieras, fortsatta diskussioner vid nästa möte.
- Exempel på sås till punkt 

4:

Loggan: Peter presenterar 
ett förslag på märke. Rolf 
och Peter skissar på ett 
förslag tillsammans.



Ordförande Katarina tar upp ett förslag om en resa till Bredaryd, föreningen lovar dyrt 
och heligt att ta detta förslag i beaktande.

§11 Nästa möte hålles hos Ingela 090909 direkt efter jobbet.

§12 Se separat protokoll.

§13 Mötet avslutades och ordförande Katarina tackade kvällens värd för god förplägnad.

                                                                                                                                                                        

Ordförande Sekreterare Justeringskvinna
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