
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 8 November 2016 
 
Hej på er alla, 
 
Vintern står för dörren och det lovas ordentligt med snö redan till i morgon. Hoppas 
därför att all har förberett sig med att sätta på vinterdäcken på bilen samt köpa hem 
Amarone-flaskan som man kan avnjuta framför brasan.  
 
Vi har haft en aktiv höst och nu är det endast två tillfällen kvar det här året. I 
november är temat Österrike som samtidigt fungerar som informationskväll om den 
kommande resan. I december avslutar vi säsongen med traditionsenlig julfest på 
Savijärvi gård.  
 
Senaste provningar 
 
I september hade vi en toppen-provning under ledning av MW Taina Vilkuna. Då fick 
vi smaka på olika champagne och kvällen var riktigt lyckad. Inbjudna var också 
medlemmar från Nordsjö Munskänkarna samt Sibbo Vin och Mat och alla verkade ha 
det riktigt trevligt trots att regnet öste ner utanför.  
 
I oktober hade vi en Bordeaux-provning under ledning av Christian som också var 
riktigt lyckad. Här kunde vi smaka på vin från området samt samtidigt reflektera över 
resan till samma region tidigare i månaden där några medlemmar från vår förening 
deltog i.  
 
Aktuella ärenden 
 
Under valmötet i oktober beslöts följande:  
 
I styrelsen för 2017 är Jan, Kim, Christian, Mikael, Hans H och Johanna A. Kristina 
var vald för åren 2016-2017 med hade bett att avstå sin styrelseplats. Kim och 
Christian blev omvalda för åren 2017-2018.   
 
Till verksamhetsgranskare valdes Ulrica och Benita samt till deras suppleanter Kjell 
Peter och Tarja.  
 
Medlemsavgiften för 2017 är 76,- / par och 56,- / singel.  
 
Jag vill också ta tillfället i akt och rikta ett stort tack åt följande personer:  
 
Kristina för den tid som du varit medlem i styrelsen. 
Maj och Jan för att ni fungerat som verksamhetsgranskare under alla dess år. 
 



Höstens program 
 
Torsdag 24.11 klockan 19.00 på Hedåsen: Österrike under ledning av Hasse Holmgren. 
Presentation av nästa års resa samt provning av vin från området.  
Torsdag 15.12 klockan 19.00 på Savijärvi gård.  Traditionsenlig julmiddag samt 
säsongavslutning.  
 
Resan till Österrike 
 
Resan till Österrike går av stapeln 23.- 30. 9.2017 (Lördag – Lördag). Mera detaljer om resan 
kommer i samband med klubbens träff 24.11 och därefter. Priset för resan kommer att ligga 
mellan 1500 – 1700 € / pers ich i det ingår hotell, mat och program men inte flyg. 
 
Andra viktiga datum 
 
12.11.2016 Teoretiskt trebetygsprov 
18.3.2017 Tvåbetygsprov 
11.11.2017 Praktiskt trebetygsprov 
 
Med vinhälsningar, 
Jan 


