
Protokoll fört vid whiskymöte för Värgårdsskolans Wiskysällskap 2011-08-16
hos Earlen (uttalas Ölen) i Kullen, i skogarna söder om Kisa.

Dagens värd Ölen har tagit semester för att förbereda denna bjudning. Den började med 
grillkorv med tillbehör på altanen. Under tiden vi satt där och njöt av mat, dryck och vacker 
utsikt berättade Nyckelpigan att hon läst fel bibelord från Slipsen förra gången. För att Slipsen 
ska få upprättelse kommer här det rätta bibelordet:

Tredje Johannesbrevet vers 13-15
Sluthälsning
Jag har mycket att säga dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna.
Jag hoppas snart få se dig, så att vi kan talas vid personligen.
Frid över dig. Vännerna hälsar. Hälsa vännerna, var och en särskilt.

Alla kunde tolka detta!

§1 Ordförande förklarar mötet öppnat

§2 Vid upprop noterades alla medlemmar utom Lillpojken som närvarande.
I och med att Lillpojken inte var med vid uppropet konstaterades att vi behövde
en vik sekreterare. Tre förslag gavs Nyckelpigan, Chokladpralinen samt Ulla-
Bella. Sistnämnda valdes till vik sekreterare för detta möte. Lillpojken dök upp 
vid § 7,5.

§3 Kallelsen godkändes av mötet.

§4 Dagordningen godkändes av mötet.

§5 Till justerare valdes Ölen.

§6 Föregående protokoll godkändes och fördes till handlingarna efter det att
Slipsen framfört att justeringsman ska bytas ut mot justerare.

§7 Morsan redovisar kassan som i runda slängar är 3795 SEK.

§7,5 Ölen, som är en tävlingsmänniska (och dålig förlorare) hade naturligtvis ordnat
en tävling. Vi skulle gissa hur gammalt huset är. Ledtråden vi fick var att päron-
trädet är tio år äldre än huset. Vi gnuggade våra hjärnceller och sedan fick var 
och redovisa vad vi kommit fram till. Huset är från 1880 och Morsan var 
närmast med 1879. Priset var 10 kokta kräftor, fiskade i sjön nedanför huset.
Frågan är om Morsan inte gillar kräftor eftersom hon inte tog med sig dem hem!

§8 Nu är det dags att betala in årsavgift. Avgiften är 400 SEK och betalas till
Morsan innan augusti övergår till september.

§9 Allvetaren har varit i Skottland och lärt sig allt om mashtuns, stills och casks.
Vi tackar för det trevliga vykortet som skickats till oss och vi har en postadress
som är VWS c/o Katarina Swartz-St Cyr, Nygärde Kisa. Ölen har också varit
i skottland men eftersom han inte hade tid (för mycket golf) så berättade han om
sina studiebesök.



§10 Redan till förra mötet hade en ny medlem visat intresse för att skicka in en 
ansökan till oss. Vi beslutade då att Ölen skulle ta duvungen under sina vingar
och att en ansökan skulle varit inne till dagens möte. Eftersom Ölen inte vill
ägna sin semester år sådana väsentligheter kommer det en ansökan till nästa 
möte.

§11 Tid och plats för nästa möte diskuterades livligt. Till slut enades vi om att det
går av stapeln hos Chokladpralinen den 19 januari 2012. Vi förväntar oss då att
Ölen har gjort sitt jobb med ev ny medlem.

§12 Provningen redovisas i separat protokoll från Ölen. 
OBS! Om man är chaufför går det bra att ta med doggybag!

§13 Ordförande förklarar mötet avslutat och dagens värd bjuder direkt till fortsatt
njutning i form av Per Morbergs Lasagne, ostkaka och glass till barnen!

________________ ___________________
Ulla-Bella, vik sekr Ölen, justerare
 


