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Svenska Sommelierföreningen. 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 
 
Författad av: Styrelsen för verksamhetsåret 2017 genom Janni Berndt (Sekreterare), Karina Tholin 
(ordförande) och Caroline Mattsson (kassör) 
 
 

Verksamhetsberättelse 2017 
 Möten 
 
1 Årsmötet 2017 

Årsmötet inför verksamhetsåret 2017 hölls den 26 mars på Fem små hus i Stockholm. 
Nya styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2017 är Elin Joachimsson (Suppleant 1år) 
och Caroline Mattsson (Suppleant 1år) båda godkänner förfrågan. Styrelsemedlemmar 
som gick för omval var Patric Andersson (ledamot 2år) Martin Fradera (Ledamot 2 år) 
Kent Johansson (Ledamot 2år). Styrelsen godkände alla förslag.  Avgående 
styrelsemedlemmar var Marlene Svensson som dock stannar kvar tills det finns ny 
kassör. Tillsammans utgjorde dessa styrelsemedlemmar Svenska Sommelierföreningens 
styrelse verksamhetsåret 2017, Karina Tholin Ordförande, Kent Johansson Vice 
Ordförande, Janni Berndt Sekreterare, Martin Fradera, Linus Moström, Patric 
Andersson, Emma Ziemann, Elin Joachimsson och Caroline Mattsson. 

 
2 Ordinarie styrelsemöten 

Styrelsen har sammanträtt vid 7 ordinarie protokollförda styrelsemöten under 
verksamhetsåret 2017. Dessa möten har ägt rum den 26/3 Konstituerande styrelsemöte i 
Stockholm) 14/5 (Göteborg), 11/6 (Stockholm), 27/8 (Stockholm), 29/10 (Stockholm). 
26/11 (Stockholm) och 15/1-2018 (Stockholm) Samtliga protokoll har lämnats in för 
revisorsgranskning. 

 
3 ASI-möten 

General Assembly för ASI hölls i Bordeaux, där Andres Rosberg valdes till ny 
ordförande efter Shinya Tasaki. Värt att notera är även att Samuil Angelov från Finland 
valdes in i styrelsen samt att Sören Polonius är ny medlem i den didaktiska kommittén. 
 

4 Övriga möten 
Inför varje tävling har det förekommit sponsormöten samt möten med 
samarbetspartners. Detta innebär möten med SM kommittén samt STB.  
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 Tävlingar 
 
1 Svenska Mästerskapen i Sommellerie 2017 

 
Svenska Sommelierföreningen anordnade SM i Sommellerie den 2 april i 
Vinterträdgården på Berns i Stockholm. Sammanlagt deltog 10 kandidater. Efter en lång 
dag med semifinal för alla tävlande tog sig Fredrik Lindfors, Ellen Franzén och Tina 
Johansson vidare till final. Vinnaren blev Fredrik Lindfors (Grand Hotell), 2:a blev 
Ellen Franzén (Esperanto) och 3:a blev Tina Johanson (Vinkällan). Juryns ordförande 
var Tim Vollerslev från Danmark med lång meriterande erfarenhet från internationellt 
juryarbete, resterande jury bestod av namnkunniga och erkända personer i 
Sommeliersverige. Övriga styrelsemedlemmar hjälpte till med assisterande juryarbete. 
Frågorna till tävlingen skrevs av Master of Wine-studenten Pontus Jennerholm och 
Anna Rönngren, Andreas Larsson var konferencier. Under tävlingen arrangerades en 
mässa där bland annat vinimportörer ställde ut sina viner för tävlingens besökare. 
Tävlingen avslutades med ett mingel på Sturehof. Sammanfattningsvis kan SM 
summeras som ett lyckat arrangemang som täcktes ekonomiskt av sponsorintäkter och 
genererade ett fint besökarantal. 

 
2 Nordiska Mästerskapen i Sommellerie 2017 

Finska Sommelierförening stod som värdland för NM i Sommellerie den 8-9 oktober. 
Tävlingen hölls i Helsingfors och sammanlagt deltog två kandidater från alla de fem 
nordiska länderna Tävlande som representerade Sverige var Fredrik Lindfors och Ellen 
Franzén. Fredrik tog sig till final och knep sedan första platsen. Med på resan var även 
föreningens ordförande Karina Tholin samt landslagets coach, Sören Polonius. Denna 
typ av arrangemang är till för att stärka samarbetet mellan de nordiska länderna och ge 
kandidaterna tävlingsvana inför internationella sammanhang. 

 
3 EM &VM uttagning 

Fredrik Lindfors togs 2017 ut som representant för Sverige under nästkommande EM & 
VM.  

 
4 Castel Sommelier Cup London 

En tävling för unga sommelierer (under 30). Ellen Franzén åkte dit som kandidat 
tillsammans med ordförande Karina Tholin. Det är en nyttig erfarenhet att delta i den 
här typen av tävlingar samtidigt som det skapas kontakter mellan sommelierer världen 
över.  
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5 EM 2017 

EM gick av stapeln i Wien under Maj månad och vår EM Kandidat Robert Andersson 
(Hornstulls Bodega) tävlade och gjorde en fin insats i stenhård konkurrens. Sören 
Polonius som är coach för Swesomm samt Karina Tholin ordförande var de officiella 
representanterna för förening. En stor svensk supporterskara fanns på plats och hejade. 

 Det var en tävling på hög internationell nivå med många kluriga moment i finalen.  
Den Österrikiska föreningen och ASI hade satt ihop ett superfint program för dagarna. 
Då vi förutom tävlande och juryjobb fick njuta av Wiens omgivningar, vin och 
gastronomi. 
 

 Arrangemang  
 
1 Sommelierernas dag 2017 

Den 28-29 januari arrangerades Sommeliernas dag av Sektion Väst i Göteborg. Eventet 
var ett välbesökt arrangemang och representanter från styrelsen (Karina Tholin) fanns 
på plats. 

 
2 Årets sommelier 2017 

Under restauranggalan 2017 delades pris ut till Årets Sommelier på Cirkus i Stockholm 
i samarbete med Svenska Sommelierföreningen. Vinnare blev Eric Schneider från 
Malmö som hyllades på galan och mottog sitt pris av Karina Tholin. 

 
3 Mingelarrangemang och övrigt 

Sommelierföreningen har under 2017 försökt vara mer aktiva gällande mingel och 
middagar men intresset har tyvärr varit ganska svalt.   
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 Övrigt 
 
 Ekonomi 
1.  Under 2017 har intäkterna för medlemsavgifter ökat med 9 533 kr, från 146 670 kr till 

156 203 kr. Även detta år fick medlemmarna prenumeration av Livets Goda och även 
Whisky and Bourbon samt RS. Kostnaderna för tidningsprenumerationen uppgick 
2017 till 77 820 kr (68 120 kr år 2016). 
Intäkterna för SM var 223 925 kr (186 940 kr) och kostnaderna var 119 884 kr (115 
912 kr) vilket innebär att SM redovisade ett plusresultat på 104 040 kr vilket kan 
jämföras med ett resultat om 71 027 kr för år 2016.   
Summan för de totala intäkterna år 2017 blev 394 451 kr (359 572 kr) där den största 
ökningen mot föregående år kopplas till SM. De totala kostnaderna 2017 blev 384 746 
kr (352 142 kr). Ökningen på 32 604 kr innefattar en kundförlust på -50 000 kr. 
Förlusten berodde på en obetald sponsorintäkt som har legat med sedan tidigare år. 
Bortsett kundförlusten har kostnaderna egentligen minskat mot föregående år. 
Sammantaget redovisar föreningen ett plusresultat på 9 704 kr.  
Detta kan jämföras mot föregående år då resultatet var 21 853 kr som dock innefattade 
den sponsorintäkt på 50 000 kr som aldrig betalades  
För utförligare information se resultat- och balansrapporten. 

 
2.  Sektioner och arbetsgrupper 

Svenska Sommelierföreningen har under 2017 haft två sektioner, Väst och Syd. 
 Syd ligger fortfarande vilande. Svenska Sommelierföreningen har i nuläget tre 
arbetsgrupper: SweSomm, Studentsektionen och SM-Kommittén. Studentsektionen 
initierades under verksamhetsåret 2013 men har mellan 2015-2017 legat på is. 
SweSomm startades under verksamhetsåret 2014 och skall vara Sveriges 
sommelierlandslag och fokuserar på coachning av tävlingssommelierer. Arbetet sköts av 
Sören Polonius som under året samlat vinnare i de senaste årens svenska 
sommeliertävlingar för träning. SweSomm har även utarbetat ett styrdokument som 
godkänts av styrelsen. SM-Kommittén leds av en grupp av fem personer vars mål är 
planera och utföra Svenska Mästerskapen och under planeringen rapportera till 
Styrelsen. Vi har idag tre medlemmar från styrelsen sittande i kommittén.  

 
3.  Medlemmar i Svenska Sommelierföreningen 

Medlemsantalet i Svenska Sommelierföreningen har 2017 varit 270 stycken. Det 
tillkom flera nya medlemmar under året och tillströmningen fortsätter. 
Kent Johansson & Caroline Mattsson var i Åre för att ha en intagning för nya 
medlemmar till sommelier föreningen samtidigt hade dekantering hos vinkällan. 
 

4. Hemsida, Livets Goda, Wow News, sociala medier och medlemsutskick 
Hemsidan är i rullning och vi har varit mer aktiva på alla sociala medier under 2017. 
Detta har gjort att man aktivt kunnat följa vad som händer i föreningen. Livets Goda har 
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gått ut som vanligt till alla medlemmar. 
 
5. Sponsorer 

Vi tackar våra fina sponsorer för all hjälp under året.  
Gaggenau, Vini Portugal, Spring Wine & Spirits, Viva Wine & Spirits 
Group/Champagne Lanson, Hildon/Jakobsson och Söderström AB, Arvid Nordqvist, 
Riedel, Vinkällaren Grappe, Advini med flera. 

 
6. Styrelsearbete 

Styrelsen har under året varit väldigt aktiva med att jobba enligt fördelning i styrelsen. 
Detta har gjort att styrelsen har kunnat vara med effektiv i sitt arbete och alla vet vad 
man har för uppgifter. Styrelsen har i dag en bra sammansatt grupp med engagerade 
styrelsemedlemmar som alla vill föreningens bästa.  
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Undertecknat:__________________________________ 
Ordförande, Karina Tholin 
 
Undertecknat:__________________________________ 
Vice Ordförande, Kent Johansson 
 
Undertecknat:__________________________________ 
Sekreterare, Janni Berndt 
 
Undertecknat:__________________________________ 
Kassör, Caroline Mattsson 

 
Undertecknat:_________________________________ 
Ledamot, Emma Ziemann 
 
Undertecknat:__________________________________ 
Ledamot, Linus Moström 
 
Undertecknat:__________________________________ 
Ledamot, Patric Andersson 
 
Undertecknat:__________________________________ 
Ledamot, Martin Fradera 

 
Undertecknat:__________________________________ 
Suppleant, Elin Joackimsson 

 


