
Mötesprotokoll från VWS-möte 2012-10-02, Åbacka Café Linköping 
Provningsvärdar: Yoda & Skäggdoppingen.

§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Närvarande: Chokladpralinen, Ulla-Bella, Molodawisctka, Allvetaren, Morsan, 
Skäggdoppingen, Ölen, Duken, Yoda, Flabbet, Lillpojken och Nyckelpigan.

Frånvarande: Nordskan

§3 Kallelsen till dagens möte godkändes

§4 Dagordningen för dagens möte godkändes

§5 Duken valdes till justerare

§6 Föregående mötesprotokoll godkändes. Molodaviisssa ifrågasatt stavningen på sitt 
namn men sekreteraren förklarade att ingen kan stava till detta namn två gånger 
likadant! 

§7 Paragraf 7 tillhör alltid sekreterarens favoritpunkt att dokumentera! Ni kommer förstå 
varför! Den här gången valde kassör Morsan att redan innan redovisningen ens börjat 
att må dåligt. En mystisk lapp upptäcks i kassaredovisningen! Ulla-Bella försöker 
förklara lappens härkomst men tydligheten uteblir. Det har i alla fall något med 
graveringen av glas att göra, lappen bifogas protokollet för egen tolkning.

Efter detta väljer kassören att hänvisa till tidigare protokoll och ber att få återkomma 
när räkenskaperna har blivit korrekt räknade. Ulla-Bella hjälper glatt till med en vanlig 
additionsuppställning för att visa att korrektheten i summan på lappen och innehållet i 
kassaboken. Vad innehållet i kassaredovisningens siffror visade på blev dock inte 
redovisat.



Diskussion förs angående behovet av en revisor i föreningen men Molodavitska hävdar 
bestämt att ingen revisor behövs så länge Morsan är kassör. Hon har total koll på 
inkomster och utgifter! Detta bifalles av mötet.

§7 ½ Lillpojken (sekreteraren) avviker för att kortare toalettbesök (en Pedigree som trycker 
på) vilket gör att Chokladpralinen tar över anteckningarna under den här punkten. 
Yoda tipsar mötet om passande lektyr att fördjupa sina kunskaper i: Maltwhiskey 
Yearbook 2013. Innehållet är årets nyheter inom området.

§8 Inkassering av årets medlemsavgift förlöpte i år smärtfritt. Lillpojken betalade i år först 
efter att ha fått utstå hårda gliringar via digitala medier om att det inte var årets 
medlemsavgift som han lite sent betalade föregående möte. Alla närvarande 
medlemmar har betalat och den enda som kvarstår är den frånvarande Nordskan.

§9 Nu är alla glas graverade. Vad detta kostade är lite oklart ännu men om sekreteraren 
lyckades hänga med i anteckningarna ska det ha kostat 20 kr/glaset. Även en 
uppsättning av privata glas har graverats och dessa kostar 95 kr i inköp plus 20 kr för 
gravyren (totalt var det 18 glas). Någon slags uppsättningsavgift ska ha tillkommit till 
kostnaden, lite oklart här men Morsan har full koll på räkenskaperna. Hänvisning görs 
här till den tidigare nämnda lapp i räkenskaperna.

Mötet konstaterar att Yoda har gjort ett mycket bra jobb och en spontan applåd 
utbryter!

§10 Medan alla andra betalade sin medlemsavgift så tillbringade Ölen tiden med att surfa 
på internet för att försöka hitta möjligheter för föreningen att söka någon typ av bidrag 
alternativt studiecirkel. Han finner icke något bra alternativ men mötet beslutar de två 
pensionärerna Skäggdoppingen och Moldavitzka ska fördjupa sig i frågan till nästa 
möte.

Föreningens nyaste medlem Duken uppvisar viss förvirring över hur stadgarna ska 
tolkas när det gäller jobbprat. När är det böter och när är det inte? Mötet inspekterar 
snabbt stadgarna och kommer fram till att jobbprat får förekomma fram tills den 
obligatoriska korven är uppäten. Efter detta är det böter för jobbprat. Morsan passar 
på att ifrågasätt om det verkligen måste vara korv som ätas innan mötets start. Mötet 
beslutar att så ej är fallet utan att det upp till organisatören att besluta om vad som ska 
inmundigas.  

Mötet beslutar att utse Ulla-Bella och Chokladpralinen till logistikansvariga 
(avsaknaden av DHL visat sig vara för stor) då stor förvirring rådde innan dagens möte. 
Ska allmänna transportmedel användas eller ej?  De två av mötet utvalda 
medlemmarna ska sammarbeta om att besluta hur mötets medlemmar ska 
transportera sig till och från framtida möten.

§11 Nästa möte kommer att hållas den 31 januari 2013 hemma hos Duken som har köpt ett 
hus enkom för den anledningen! Bra     initiativ.     



§12  Time to taste! En rak provning genomförs med tre olika sorter av Glenfarclas: en ung, 
en 15 yo och en 21 yo. Mycket gott! Efter att redovisning av vad mötets medlemmar 
har iakttagit, sniffat och smakat sig fram till så bjuder dagens värdar på Burgundisk 
gryta! Mycket välsmakande.

§13 Ordföranden förklarar dagens möte som avslutat!

Lillpojken Duken

Sekreterare Justerare


