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1Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Närvarokontroll genomfördes och alias uppgavs:

• Närvarande vid mötet: Sangan, Yoda, Ulla-Bella, Skäggdoppingen, Slipsen, Morsan, 
Allvetaren, Sportfånen, DHL, Lillpojken, Nyckelpigan samt Chokladpralinen

• Närvarande endast för provning: Molodavichka

3. Kallelsen godkändes av mötet.

4. Dagordningen godkändes med uppmaningen att 7 ½ kommer före 8, detta bör ordföranden 
ta i beaktande och icke låta upprepas.

5. Till justeringsman valdes fröken DHL.

6. Förra mötets protokoll godkändes med några ytterligare kommentarer som ordförande i god 
ordning noterade. 

7. Angående förändringar på medlemsfronten låter mötet meddela att en ny medlem antagits. 
Det är Chokladpralinen (tidigare angiven som närvarande på mötet) som gör ett mycket 
avancerat fjäsk för att komma med i föreningen. Fjäsket går ut på att nämnda chokladpralin 
bjuder på blindwhisky samt chokladpraliner med smak av vanlig jävla whisky. Blindwhiskyn 
var ju naturligtvis inte någon större utmaning för föreningens väl uppövade smaklökar, men 
vi finner fjäsket mycket väl genomtänkt och utfört och väljer därför in Chokladpralinen i 
föreningen.

• Nya antagningar till föreningen låter vi nu vara vilande då vi nått en smärtgräns för 
fysiskt utrymme om femton personer. Antagningsstoppet får vara vilande på 
obestämd framtid.

7 ½ På denna punkt tog Ulla-Bella upp den delikata frågan om hur den ädla drycken skall stavas. 
På den frågan hade Morsan ett ypperligt svar då hon presenterade ett utdrag från en i 
Östergötland (Linköpingsregionen) känd dagstidning. Där framkom, vilket flera av mötets 
deltagare kunde bekräfta, att stavningen beror på var whiskyn kommer ifrån. Vi var alla 
överens om att whiskey dock aldrig – jag upprepar aldrig – får stavas B-O-U-R-B-O-U-N.

8. Yoda informerar om att protokoll och bilder finns på föreningens alldeles egen hemsida. Det 
uppkom även önskemål om att stavningsregler ska finnas på hemsidan.

9. Angående digital logistik ber ordföranden att föreningen ska hörsamma det sedan länge 
antagna beslutet att den kommun föreningen är aktiv i innan 2009 ska vara en ledande IT-
kommun. Sangan uppmanar därför mötet att alltid formulera dokument digitalt.



10. Kassören fru Morsan redogör för det ekonomiska läget, tidigare inkomster och utgifter, 
nedkomster och uppgifter. Föreningen går med plus, men vi fastställer ändock 
medlemsavgiften till 400 Skr inklusive moms. Medlemsavgiften skall vara fru kassörskan till 
handa senast 090930.

11. 48 st. glas har levererats till föreningen. Eventuellt kommer en extra debitering från enskild 
medlem att genomföras småningom. Yoda och Molodavichka fortsätter utvecklandet av 
föreningens logotyp. Hur vi går vidare med glasen diskuterar vi vidare när logotypen är 
fastställd. Förslag framkom på att vi ska ha åtminstone ett varsitt personligt glas. Vidare 
beslutades att Morsan skänker en styck flyttkartong till föreningen för att däri förvara de 
tidigare nämnda glasen.

12. En övrig fråga togs upp och det var frågan om årsmöte. Mötet fastslog att framöver skall 
första läsårsmötet hållas som årsmöte. För innevarande år gäller att årsmöte håller i 
samband med en planerad personalfest (6/11 kl. 15.30).

13. Nästa möte hålls i Molodavichkas hem. Datum och tid fastslås vid kommande årsmöte.

14. Provsmakningen fortlöpte utan större missöden och separat protokoll kommer från 
provningsvärden Ulla-Bella.

15. Mötet avslutades och vi får rikta ett särskilt tack till kvällens provningsvärd Ulla-Bella. Ordet 
Blaffa har för alltid fått en ny innebörd i våra liv.

                                                                                                                                                                          

Ordförande Sekreterare
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