
ÅRSMÖTE 

Föreningens 66:e provning 

2007 års första provning och årsmötet står för dörren. Motioner från medlemmar till årsmötet 
välkomnas och skall vara styrelsen tillhanda senast 2006-01-17. Adressen är SMAD, Att; Rolf 
Lindström, Plankstigen 9, 784 77 Borlänge. Du som har synpunkter på föreningens verksamhet, 
tag chansen, för fram din åsikt och bidrag till föreningens fortsatta utveckling. Mötet är öppet för 
alla medlemmar och för den som önskar så går det givetvis att endast delta på årsmötet 
kostnadsfritt.  

 

                               Provning ”Nyheter möter lagerwhisky”  

 
I denna provning blandar vi whiskynyheter med whisky från vårt lager. Efterfrågan på de tre 

nyheterna, Port Ellen, Longmorn och Port Charlotte, har i Sverige varit så stor att de såldes slut 
nästan omgående. Desto roligare att SMAD Borlänge kan förgylla årsmötet med dessa flaskor. Port 
Charlotte, PC 5 Evolution, är den första officiella utgåvan överhuvudtaget av Bruichladdich´s rökiga 
whisky. Vi kompletterar med två whiskies från lagret, Brora en favorit för många och An Cnoc, från 
Knockdhu Destillery, som vi provar för första gången.  
Medlem anmäler sig till provningen genom inbetalning till föreningens plusgiro. Som en service 

kommer vi att löpande lägga ut anmälningsläget på vår hemsida www.smad.se . Gäst anmäls till 
Per Eriksson på adressen per @smad.se alternativt per tfn 0243-136 53. Besked om plats för gäst 

erhållits kommer att meddelas tidigast två dagar efter sista betalningsdatum som gäller för 
medlem. Betalning för gäst skall ske till föreningens plusgiro senast en vecka före provning. För 

provande som uteblir och inte avanmälts kommer avgiften inte att betalas tillbaka.  
Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 

  
Provningen leds av styrelsens sekreterare 

Magnus Åkerlund-Olsson 
De whiskyn vi provar är: 

 
PC 5 Evolution (Port Charlotte) First ever release 
Port Ellen 27 YO Special release 2006 (nyhet dec.) 
Longmorn MacKillop´s Choice Cask 5879 1976 (nyhet nov.) 
Brora 24 YO/1982  
An Cnoc 30 YO  
Highland Park 12 YO (vår referens whisky) 

 
Tid & plats: Årsmöte lördagen den 27/1 kl.16.00 Scandic Hotel Borlänge 
Efter provningen serveras: 
Förrätt: Husets paté med cumberlandsås 
Varmrätt: Dijonöverbakad fjordlaxfilé med skagensås och ris/potatis 
Kaffe och kaka 

 
Pris medlem:          Provning 200:- Provning och mat 350:- (exkl. dryck till maten) 
Pris icke medlem:   Provning 275:- Provning och mat 425:- (exkl. dryck till maten) 
Pris enbart matgäst:            200:- 
  
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2006-01-16. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.  

 
Välkomna önskar styrelsen. 
 
Vårens återstående program, boka in dessa datum.    

26/2 Whisky från Gordon & MacPhail 
17/3 Fatens inverkan på whiskyn  
14/4 Diageowhisky med Janne Groth 

12/5 10-års jubileum!!!!!!!!! 
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Styrelsens förslag till årsmötet 2007. 
 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om ändring av § 5. Årsmöte i föreningens 
stadgar.  

Då föreningens medlemsantal vuxit kraftigt under senare år anser styrelsen att 
det är befogat att utöka antalet ledamöter i valberedningen från nuvarande en till 
tre. Detta innebär att valberedningen genom större kontaktnät bland 

medlemmarna  ges bättre möjligheter att vid kommande årsmöten föreslå nya 
styrelsemedlemmar som representerar hela föreningens medlemskader. 

 
Nuvarande lydelse i stadgarna. 
 

§ 5. ÅRSMÖTE 
Årsmöte hålls under första kvartalet varje år.  
Kallelse skall ske minst 14 dagar före årsmötet. 

Ärenden vid årsmötet: 
 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 Godkännande av dagordning. 

 Val av två justeringsmän. 
 Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. 
 Föredragning av revisorns berättelse. 

 Beslut angående ansvarsfrihet under den tid revisionen omfattar. 
 Fastställande av medlemsavgifter. 
 Val av föreningens ordförande. 
 Val av övriga styrelseledamöter. 
 Val av revisor. 
 Val av ledamot i valberedningen. 

 Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller av medlem. Förslag skall vara styrelsen 
tillhanda senast 10 dagar före årsmötet 

 Övriga frågor. 
 
 
Föreslagen lydelse efter ändring av stadgarna om årsmötet så beslutar. 
 

§ 5. ÅRSMÖTE 
Årsmöte hålls under första kvartalet varje år.  
Kallelse skall ske minst 14 dagar före årsmötet. 
Ärenden vid årsmötet: 
 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 Godkännande av dagordning. 
 Val av två justeringsmän. 
 Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. 
 Föredragning av revisorns berättelse. 
 Beslut angående ansvarsfrihet under den tid revisionen omfattar. 
 Fastställande av medlemsavgifter. 

 Val av föreningens ordförande. 
 Val av övriga styrelseledamöter. 
 Val av revisor. 
 Val av 3 ledamöter i valberedningen. 
 Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller av medlem. Förslag skall vara styrelsen 

tillhanda senast 10 dagar före årsmötet 

 Övriga frågor. 

 
 


