
Mötesprotokoll från VWS-möte 2012-06-05, Slattarnas afton, Gubblyckan, Ryda

§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Närvarande: Chokladpralinen, Ulla-Bella, Nordskan, Molodawisctka, Allvetaren, 
Morsan, Slipsen, Skäggdoppingen, Ölen, Pryon, Yoda, Flabbet, Lillpojken. Nyckelpigan 
är på väg

§3 Godkänd kallelse

§4 Dagordningen godkändes

§5 Chokladpralinen valdes till justerare

§6 Föregående protokoll godkändes. Nu kom Nyckelpigan inramlande. Om någon undrar 
har hon en camping med stugor till uthyrning till rabatterat pris! 

§7 Kassörens röriga, lite lätt förvirrande (speciellt för Chokladpralinen) redovisning visade 
att kassan idag innehåller hela 6 222:-. Kassören återkommer när hon räknat rätt.

§7 ½ Den person som visat intresse för att ansluta sig till föreningen har valt att hoppa av. 
Mötet konstaterar att han är hårt hållen hemma. Nyckelpigan är glad. 

§8 Allvetaren rapporterar att den läxa som Flabbet och hon skulle utföra (gravera glasen 
med loggan) nu är utförd. Detta kan ett företag i Linköping göra för 25 kr glaset. Att ta 
fram loggan kommer att kosta 120:- En hel massa annan teknisk mambojambo som 
Yoda får ta tag i redovisades.

Molodawiska förslår att vi bör köpa in så att det finns 20x3 glas vid detta tillfälle. Detta 
bifalles av mötet. 

Beslut togs att alla glas skall graveras  och att alla vill ha ett enskilt, privat glas. Detta 
tar Yoda ansvar för att beställa.

§9 Det är dags för 5-årsjubileum! Efter att ordet varit fritt och Morsan (snacka om att leva 
upp till sitt namn) tänkt till visade det sig att det bara är fyra år sen föreningen 
startades. Ordföranden ska få en matematiklektion av Skäggdoppingen nu när han 
bestämt sig för att han ska vila sig på heltid.

§10 Den nya bedömningsskalan inspekterades. Ett antal mindre fel påpekades. Beslut togs 
efter votering 8-3 och 2 nedlagda röster att 3:an och 4:an ska byta plats. Flabbet löser 
detta!

Moldavicka hade en åsikt om värderingen 2 men efter votering röstades han ner och 
det bestämdes istället att citationstecken ska placeras runt ordet ljuvligt. Flabbet löser 
detta med!

Bötesutdelningen har fallit lite i glömska, detta ska skärpas till!

Påminnelse utfärdades angående sammanställning av provningslappar och 
bötessumma för detta.



Adressen till föreingens hemsida är: vws.webb.se

En skrivelse har inkommit. Slipsen ber om utträde ur föreningen. Detta accepteras inte 
men vi låter honom. Slipsen har härmed lämnat föreningen.  

peha500@gmail.com om man vill komma i kontakt med Moldavssska

Pryon blir antagen i föreningen och har fått namnet Duken. Han är lycklig och det kan 
vi tacka Ölen för (namnet då…).

§11 Nästa möte kommer att infalla tisdagen den 2 oktober hos Yoda och Skäggdoppingen. 

§12  Time to taste! Mycket goda drycker provades!

§13 Ordföranden förklarar dagens möte som avslutat!

Lillpojken Chokladpralinen

Sekreterare Justerare
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