
 
 
VINFÖRENINGEN MUNSKÄNKARNA i GRANKULLA r.f. 
 
MiG-Cirkulär Nr 3/2019    25.02.2019   
      
 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
 
Härmed kallas föreningens medlemmar till stadgeenligt årsmöte. 
 
Tid: Tisdagen 12.3.2019 kl. 19.00 
Plats: Villa Junghans, Grankulla 
 
Vid årsmötet behandlas enligt stadgarna följande ärenden: 
 

1. Val av mötesordförande, sekreterare och andra funktionärer 
2. Godkännande av föredragningslistan 
3. Konstaterande av mötets beslutförhet 
4. Presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och verkssmhetsgranskarnas 

utlåtande 
5. Fastställande av bokslutet 
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvariga för den period 

verksamhetsgranskningen avser 
7. Komplettering av styrelsen; val av ny styrelseledamot  

 
Med hänvisning till föredragningslistan punkt 7, konstateras att valmötet den 13 november 
2018 beslutat att styrelsen för 2019 skall bestå av ordföranden plus 5 övriga 
styrelsemedlemmar.  
 
Då styrelsemedlemmen Tomas Fellman har avgått från föreningen och styrelsen fr.o.m. 
1.1.2019, föreslår Valberedningen (Åke Finne, Anita Bremer-Jansson och Eero Holma) att 
Karl Wilhelm Lindgren, utses till styrelsemedlem för år 2019, dvs för Tomas Fellmans 
resterande mandatperiod.  
 
Vid mötet kommer också de som klarat 1-betygskursen att få sina diplom och pins. Dessutom 
kommer årsband att delas ut. De som står i tur att få nya band, kommer att kontaktas på 
förhand av sekreteraren.  
 
Program 
Efter årsmötet kommer ägaren Riku Väänänen från Chateau Puybarbe i Bordeaux att 
presentera vingården där Merlot är den dominerande druvan. Vi kommer att smaka på röda 
viner i form av en vertikaltasting. 
 
Château Puybarbe i AOP Cote de Bourg, producerar prisbelönta röda viner från sin 36 ha 
stora vingård och vingården är miljöcertifierad sedan 2016. Tre av gårdens viner finns i Alkos 
beställningssortiment. För mera info se http://www.chateaupuybarbe.com  
 
Anmälning 



Om ni vill delta i hela programmet anmäler ni er som vanligt genom inbetalning av 20€ per 
person till vårt konto FI48 1378 3000 2071 97 referens 3751 senast 4 mars. 
 
Deltagandet enbart i själva årsmötet kostar inte något och anmälning sker då genom att 
kontakta sekreteraren siv.hellen(at)gmail.com senast dagen innan mötet. 
 
 
In vino veritas! 
 
Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f. 
Styrelsen  
 
 
 


