
Protokoll fört vid VWS årsmöte den 4 mars 2010
1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Närvarokontroll genomfördes och följande medlemmar var närvarande:
Närvarande vid mötet: Sangan, Yoda, Nordskan, Morsan, Allvetaren, Sportfånen, DHL, , 
Chokladpralinen samt Molodavitchka.

3. Kallelsen godkändes av mötet.

4. Samtliga i styrelsen valdes om till inför 2010.
Molodavitchka är vald till protokolljusterare.

5. Morsan redogjorde för årets kassabalans. 3 medlemmar har ej betalt medlemsavgift för 2010. 
Glas för 1500 kr är inhandlade.
I kassan vid dagens datum finns 3740 kr.

6. Under § 7 ½: 
Enligt Morsans dotter kan VWS betyda Very Viktoria Silverstedt (kärt barn har många namn)
Marie (alias?) berättade om en av kvällens whiskysorter, en japanare som inhandlats för att glädja 
Slipsen (tyvärr ej närvarande).
Medlemmarna är lite osäkra på om förra mötets protokoll delgivits deltagarna.

7. Det har visat sig att 400 kr saknas i medlemsavgift (Sportfånen kan vara skyldig).

8. Verksamhetsberättelsen för 2009 lästes upp. Tårfylld!

9. Övriga frågors kommentarer delges här:
• Medlemsantalet för tillfället är osäkert, eventuellt utesluts DG. Om så är fallet är 

medlemmarna 14 st och det finns då en aspirant som 15:e medlem, TS.  Chokladpralinen fick 
i uppdrag att reka. Ett eventuellt inträdesprov första året kan vara att agera chaufför vid 
varje provningstillfälle. Svälja kan han glömma!

• Loggan diskuterades. Vid nästa möte presenteras en logga.
• Nyckelpigan efterfrågade SEX (olika sorter) vid slattarnas afton. Detta kommer inträffa!
• Får man ändra alias? Först bestämdes det att frågan skulle diskuteras vid nästa tillfälle. Men 

eftersom vill införa botburk. Beslut togs angående detta. Det är ok att skvallra om kollegor, 
men ej om elever! Botburken kommer finnas tillsammans med provningsglasen. Sangan 
införskaffar denna till nästa tillfälle. Boten är tillsvidare 20 svenska riksdaler och 
överenskomna regler gäller från mötets öppnande.

• Vid närvaro vid möte nollställs man från tidigare varningar och uteslutningshot.
• Vilken färg har Molodavitchka egentligen? Bettan har sett ett fotografi...

10. Nästa möte föreslås hållas på Grytö i Åsundens skärgård och inbjudan kommer från 
Molodavitchka. Preliminärt datum 15/6 eller 16/6. 

11. Time to taste. De två sorterna var: OBAN (12-årig malt whisky) samt YAMAZAKI. Under 
provningens gång försökte Yoda reda ut en del begrepp. 

12. Mötet avslutas och medlemmarna tackar värdinnan för god mat, dryck och trevlig gemenskap.

___________________________________
 
Protokolljusterare


