
Protokoll för vid VWS sammankomst 8/9 a.d. 2010

1Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Närvarokontroll genomfördes och alias uppgavs:

• Närvarande vid mötet: Sangan, Yoda, Ulla-Bella, Skäggdoppingen, Slipsen, Morsan, 
Allvetaren, Lillpojken, Nyckelpigan, Ölen, Nordskan samt Pralinen.

• Sportfånen, DHL och Molodavitchka saknas!

3. Kallelsen godkändes av mötet.

4. Dagordningen godkändes och därefter anlände maten.

5. Till justeringsperson valdes Nyckelpigan.

6. Förra mötets protokoll godkändes med stor tveksamhet och några förtydliganden. Denna 
kritik mot föregående mötes protokoll har genererat den begäran om entledigande som 
bifogas protokollet.

• Ölen valdes in vid förra mötet vilket dagens möte inte tyckte framkom i föregående 
mötes protokoll.

• Alias ska diskuteras vid kommande årsmöte.

7. Ekonomisk rapport från kassören. Morsan låter informera att föreningens kassa innan dagens 
möte ligger på 3340 skr. Till detta ska läggas årets medlemsavgifter. Nyckelpigan var första 
medlem att betala för året. Fler medlemmar lämnade sin betalning under mötet och Morsan 
lade stor vikt vid att lägga alla sedlar åt samma håll.

7 ½ Provningsvärdarna föredrog kvällens program och vad som komma skulle var höljt i mystiskt 
dunkel.

8. Vi har fått in ett prov på gravyr på våra glas. Det är en omständlig process att gravera på 
amatörnivå och vi skickar därför ut spejare för att undersöka alternativ. Sangan, Allvetaren 
och Nyckelpigan undersöker alternativ med fokus på prisuppgifter vilka ska diskuteras vid 
nästa möte.



9. Nyheter från webben. Yoda har lagt upp ett forum på föreningens hemsida och 
medlemmarna anmodas att registrera sig. Ulla-Bella kallar Yoda till sitt rum för att göra upp!

10. Övriga frågor:

• Molodavitchkas frånvaro – då det kommit till föreningens kännedom att M prioriterat 
annat under de tillfällen anordnat prövning och möte bör nämnda M fundera över 
sitt agerande. Mötet menar att M har ett underligt sätt att delta i föreningen.

• Två provningsvärdar – det har kommit förslag på att vi ändrar provningarna till att ha 
två värdar. Förslaget läggs i minnet, men vi låter det först gå ”varvet ut”, sedan 
kommer föreningen att återta funderingar.

• Bedömningsskala – en papperskopia (inplastad av Ulla-Bella) presenterades på mötet, 
men ett fel har letat sig in i skriften – det kan ju inte vara så att en skala har elva 
nivåer! Det ska finnas två nummer åtta, då konstruktören av listan insett att 
medlemmarna på mötet har olika referenser.

11. Nästa möte hålls av Sangan. Datum bestämdes ursprungligen till den 20 januari 2011, men då 
vi tydligen är starkt beroende, inte av whisky, utan av studiedagar har mötet flyttats till den 
27/1 2011.

12. Provsmakningen fortlöpte utan större missöden och separat protokoll kommer från 
provningsvärdarna Yoda och Skäggdoppingen.

13. Mötet avslutades och vi får rikta ett särskilt tack till kvällens provningsvärdar Yoda och 
Skäggdoppingen som ordnat denna vertikalprovning på ett förstklassigt sätt.
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