
Informationsbrev till medlemmar i June Whiskysällskap 
 

Ännu ett år har gått och vi i styrelsen vill på detta sätt informera om JWS verksamhet under året, samt 
en del om framtiden. 

Under hösten har vi haft ett par aktiviteter som blivit inställda på grund av för få anmälda. En del av 
anledningen för detta har säkert varit att informationen till Er kommit för sent eller varit för otydlig. 

Delvis är det också så att det har varit svårt att få nya provningsledare till provningarna. Vi har ansett 
att det så långt det går försöka få medlemmar utanför styrelsen  att ställa upp som provningsledare. 

För att det ska funka bättre nästa år kommer vi naturligtvis försöka bli bättre på information och 
planering. I de fall vi inte kan få medlemmar att hålla provningar kommer styrelsen att hålla planerade 
provningar själva, men vi vill också ha hjälp från Er medlemmar. 

 

Vad ska vi göra för att det ska vara mer intressant att deltaga i aktiviteter/provningar? 

Har ni förslag på nya teman inom WHISKY att prova? 

Kan du själv tänka dig att leda en provning? 

VI VILL HA FÖRSLAG OCH IDÈER!!! 

JWS är till för alla Whiskyälskare, både nybörjare och sk ”experter”  så det finns inga ”dumma” 
förslag. 

I början av 2009 har vi tänkt att skicka ut ett frågeformulär till alla medlemmar. Detta för att få ett 
underlag för att utveckla föreningen som Ni medlemmar vill. Ni kommer då få svara på en del frågor 
och också få tillfället att komma med idéer för framtiden. Ta den chansen att hjälpa till att utveckla 
June Whiskysällskap. 

Förhoppningsvis kommer vi att kunna redovisa resultatet av undersökningen på årsmötet i mars. 

Ett ”handlingsprogram” kommer att presenteras under våren. 

 

Vårens aktiviteter: 

Fredagen den 23/1: Whiskyprovning (Intern) 

Lördagen den 7/2: Resa till Linköpings Whiskyexpo  http://www.whiskyexpo.se/linkoping/

Fredagen den 6/3: Årsmöte med Whiskyprovning. Tema:”Gammalt och Nytt”, 
provningsledare: ”Tappen”. 

Fredagen den 24/4: Whiskyprovning (intern) 

 

http://www.whiskyexpo.se/linkoping/


Chokladkalaset 

Vi har varit med på Chokladkalaset i Kinnarps Arena ett par år nu och hade planerat att även i år vara  

med. I skrivande stund nås jag dock av beskedet att det inte blir något chokladkalas 2009.  

Förhoppningsvis kan vi få in någon annan aktivitet mellan årsmötet och vårens sista provning  

istället för chokladkalaset. 

 

Medlemsavgifter mm 

Observera att medlemsavgiften för 2009 ska vara betald för att få deltaga och rösta på årsmötet!  
Avgiften ska också vara betald innan provningar mm för att få medlemspris.                                                    
Betala gärna medlemsvgiften så tidigt som möjligt, det underlättar vår administration. 

Medlemskort kommer att delas ut på årsmöte och provningar i första hand. De medlemskort som inte 
kunnat delas ut kommer att skickas med post ett par gånger under året. Det kan alltså ta ett tag att få 
sitt medlemskort om man inte själv är nävarande på någon provning. 

Informationssättet i June Whiskysällskap är i första hand mail. För att information om provningar mm 
ska nå alla medlemmar är det viktigt att mailadresserna stämmer. Om du byter mailadress, skicka ett 
mail om detta till info@junewhisky.com eller per.beckling@glocalnet.net. 

Tycker du att det skulle vara spännande att själv hålla i en provning? I så fall kontakta någon i 
styrelsen. Det finns alltid hjälp att få, och vill du inte hålla den själv kan du hålla den tillsammans med 
någon av oss. 

 

Whiskyexpo Linköping 

Det finns fortfarande platser kvar till Linköping den 7/2 2009. Ta chansen att prova sådant som du 
aldrig provat förut.  

Kanske har du julklappsproblem! Ge bort en upplevelse i form av en whiskyresa! Enligt media är det 
ju just ”upplevelser” som är årets julklapp i år. 

Kanske är vi lite tjatiga om just Linköpingsresan, men vi som varit med förut tycker att det är en så 
trevlig resa att vi gärna vill dela med oss! 

 

Slutligen vill vi i June Whiskysällskaps styrelse önska all medlemmar 

EN RIKTIGT GOD JUL 
                            och 

ETT GOTT NYTT ÅR 
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