
  

 

Protokoll styrelsemöte   
  

Styrelsemöte för föreningen Kopparpannans Whiskyklubb     

Datum, tid & plats   
2017-05-08  

Jupitervägen 2, Sundsvall  

Kl. 18:00  

  

Närvarande   

Matilda Morin Åsberg Stefan Sällbom  . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

  

§ 1 Mötets öppnande   

Ordförande Stefan Lidin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

  

§ 2 Val av sekreterare   

Styrelsen beslutade att välja Michael Eriksson att föra protokoll under mötet.  

  

§ 3 Val av justerare   

Styrelsen beslutade att välja Stefan Lidin 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 13:e mars 2017 och lägga det till handlingarna.   

  

§6 Ekonomi  

Det finns per dagens datum 22941:58 kr på klubbens konto. 

 

Samtliga utom två har betalt årsavgiften. Dessa har kontaktats på nytt via e-post under 

eftermiddagen. 

  

§ 7 Tunnan  

Inte hört något nytt, status just nu är okänd. 

   

§ 8 Inkomna motioner  

 Inga inkomna motioner.  

 

§ 9 Inkomna skrivelser  

Inga inkomna skrivelser utöver SWFs kvartalsbrev som finns publicerat på hemsidan.   

  

§ 10 Återremitterade frågor från årsmötet    

• Medlemsavgift – En artikel utlagd på hemsidan, dock varken kommentarer eller annan 

återkoppling.  

 

• Hedersmedlemmar – Vi har ännu inte haft någon närmare dialog med Stefan Sten om 

detta. Stefan bjuder in honom till nästa styrelsemöte för att diskutera hur vi går vidare.  

 

• Rekrytering av nya medlemmar –  Micke går igenom befintlig kö och kontaktar de 

medlemmar som har nominerat kandidater för att få fram en mer aktuell lista. Vad gäller 

processen för framtida medlemsrekrytering diskuterar vi med Stefan Sten på nästa 

styrelsemöte. 



  

 

  

  

§ 11 Övriga frågor.    

• Nästa pröv – Micke kör detta, temat är ”Vänskap” och kommer att innefatta 

”hyllvärmare” från bokhyllan. 

 

• Prövledare kommande pröv – Micke och Patrik W har tagit sig an dessa, men kommer att 

bestämma teman under sommaren. Självklart är det möjligt för någon annan att köra om 

någon visar intresse. Men detta behöver meddelas i tid, helst innan sommaren, innan det 

börjar planeras och eventuellt handlas. 

 

• Extrapröv hos Box – Boxpersonalen är mycket ute på mässor och annat under 

våren/försommaren så det är svårt att få till ett pröv där uppe en helg. Ska vi kolla upp 

hur det ser ut till hösten? 

 

• Extrapröv, samarbete med Kent Thorn – Inget nytt, Kent kommer att höra av sig om det 

planeras något kul. 

 

• Whisk(e)yresa till Irland – Stefan L har lagt upp information på hemsidan och uppmanat 

medlemmar att tycka till och anmäla intresse. Dock inte så mycket till diskussion ännu. 

  

• Hemsidan – Problematiskt att få till ägarbytet. Vi måste ta tag i det igen, annars finns 

risken att vi missar fakturan och hemsidan stängs ner på nytt. 

  

• Poängskalan - Vi testar en 10-poängsskala på nytt den 20/5-17enligt nedan, skriver på 

befintliga underlägg. 

 

1p Inget mindre än helvetisk. 

2p Otäck och bör undvikas. 

3p Ingen bryr sig. 

4p Antydan till positiva egenskaper. 

5p Bra brukswhisky. 

6p Mycket bra, väl värd att ha i samlingen. 

7p Rekommenderas, en alltigenom njutbar dryck. 

8p Fantastisk! Sparas till, sen köper man den. 

9p Underbar! Köps oavsett pris! 

10p Superwhisky som ger oss orsak att leva. 

 

• Organisationsnummer – Vi saknar det första konstituerande protokollet från 2008. Micke 

har på nytt kontaktat Skatteverket och hört vad som går att göra, men ännu ingen 

återkoppling. Vi kollar igenom alla papper i lokalen en gång till på prövet. Vi har hittat 

en agenda, men inget protokoll. 

 



  

 

• Nya Frågor – Inga nya frågor kom upp på mötet. 

  

§ 12 Nästa styrelsemöte   

Styrelsen beslutade att  

förlägga nästa styrelsemöte till Fregattgatan 7 med Stefan Lidin som värd.  

Måndagen den 4/9-2017 kl 18:00.  

§ 13 Mötets avslutande   

  

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.   

  

  

  

  

   

 

Vid protokollet, Michael Eriksson Justerare, Stefan Lidin 

  


