
   

  

Protokoll styrelsemöte    
   

Styrelsemöte för föreningen Kopparpannans Whiskyklubb      

Datum, tid & plats    
2020-01-28   

The Bishops Arms, Bankgatan 11, 852 31 Sundsvall   

Kl. 18:00   

   

Närvarande    

Matilda Morin Åsberg   Henrik Lundgren  . . . . . . . . . . . . . . . .  

Stefan Lidin    . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .  

Michael Eriksson    . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .  

   

§ 1 Mötets öppnande    

Ordförande Stefan Lidin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.   

   

§ 2 Val av sekreterare    

Styrelsen beslutade att välja Micke att föra protokoll under mötet.   

   

§ 3 Val av justerare    

Styrelsen beslutade att välja Matilda att justera protokollet.   

   

§ 4 Godkännande av dagordning    

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.   



   

  

   

   

   

§ 5 Föregående protokoll    

Ordförande Stefan Lidin föredrog föregående protokoll och styrelsen beslutade att godkänna 

protokollet från den 11:e november 2019 och lägga det till handlingarna.    

   

§6 Ekonomi   

Det finns per dagens datum 32 918:44 kr på klubbens konto. 11 medlemsavgifter för 2020 är 

inbetalda.  

Utbetalt hittills 2020  

  

Företagspaket: 1 250 kr  

  

Summa: 1250:00 kr  

  

Kvarvarande utgifter 2020  

Middag i samband med årsmöte: 9 750 kr  

4 prov inklusive öl: 20 000 kr  

Webbhotell: 330 kr  

Domännamn: 200 kr  

SWF:495 kr 

Lokalhyra 2020: 800 kr (Under förutsättning att priset är detsamma 2020)  

Bankgirokostnader: 400 kr  

 

  

Summa: 31 975:00 kr  

  

Summa in 2019 (prognos): 32 500 kr (medlemsavgifter).  

Summa ut 2019 (prognos): 33 225 kr (prel. siffror enligt spec ovan)  

Preliminärt Resultat 2019: -725 kr (19 693:44 kr kvar på kontot vid årets slut.)  

Som vanligt en preliminär prognos som bygger på vad som är känt just idag. Beroende på hur 

många som kommer att äta middag så kommer ju även en inkomst som i sin tur minskar eller 

kanske tom eliminerar kostnaden på 9 750kr. Det kommer sannolikt även att komma en gäst eller 

två då och då och provkostnaderna är lite högt räknat för att lämna utrymme till idéer, så 



   

  

siffrorna kommer sannolikt att bli bättre. Som alltid kan det ju även tillkomma oväntade utgifter, 

nåt extraprov etc. men det finns utrymme för detta i KWs ekonomi som får anses god.  

  

§ 7 Inkomna motioner   

Inga inkomna motioner.  

  

§ 8 Inkomna skrivelser   

Inga inkomna skrivelser.  

  

  

  

§ 9 Övriga frågor.  

  

• Hemsidan – version 1 är uppe och snurrar. 

  

Till version 2 av hemsidan önskas bl.a. möjlighet till ”massmail”.  

 

Det skulle vara bra om vi kunde se över vad man ser som inloggad resp ej inloggad på 

hemsidan. Alla vill nog inte att vem som helst ska kunna se om man deltagit på en 

provning, bilder som tagits osv. Just nu är detta uppe för alla. 

 

Om det är möjligt skulle det vara snyggt om man kunde dölja kommande provningar från 

sidflödet till dess resultatet ska presenteras. Detta är dock kosmetika och absolut inget 

krav.  

  

• Provnings- datum/ledare 2020 

 

Styrelsen har beslutat följande datum för år 2020 samt årsmöte 2021. Prov 4 v39 samt 

årsprovningen v5 2021 är fortfarande tillgängliga för den som känner sig manad att hålla 

en provning. För samtliga tillfällen utom årsmötet 2021 är lokalen på Östra Långgatan 

7C bokad och klar genom Leif Nilsson. 

  

v6 8/2-20 – Årsmöte – Dan Solli/Bo Lundsten 

v11 14/3-20 – Jonas Rosén  

v19 9/5-20 – Leif Nilsson  

v39 26/9-20 – ?  

v49 5/12-20 – Anders Åsberg  

v5 6/2-21 – Årsmöte – ?  

  



   

  

  

• Nya medlemmar – Mikael Söderström (ersätter Janne Sällbom) och Christer Lundmark 

(ersätter Jonas Henning). Bägge är tillfrågade och har accepterat.  

   

• Årsmötes-/provnings- lokal – Arenarestaurangen den 8/2-20 kl 14:00.  

  

Pris för middag i skrivande stund okänt, men det kommer. 

 

• Eventuella uppdrag i styrelsen 2020? 

 

Informeras om på årsmötet. 

 

• Resekommité? 

 

Styrelsen vet inte om det är en bra idé eller inte. Då det kanske betyder att det finns 

mindre medlemmar tillgängliga för styrelseuppdrag osv i framtiden. Vi funderar vidare. 

  

  

  

§ 10 Nästa styrelsemöte    

Som även är Konstituerande styrelsemöte 8/2 - 2020 kl 15:00 på Arenarestaurangen, 

Universitetsallén 4, 852 30 Sundsvall. 

  

§ 11 Mötets avslutande    

   

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.    

   

   

   

   

    

  

Vid protokollet, Michael Eriksson Justerare, Matilda Morin Åsberg 

   


