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Svenska Sommelierföreningen. 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 
 
Författad av: Styrelsen för verksamhetsåret 2018 genom Janni Berndt (Sekreterare), 
Béatrice Becher (ordförande) och Göran Engquist (kassör) 
 
 

Verksamhetsberättelse 2018 
 Möten  
 

1. Årsmötet 2018 
Årsmötet inför verksamhetsåret 2018 hölls den 9 mars på The Winery Hotell i 
Stockholm. Nya styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2018 är Béatrice 
Becher ordförande och Maya Samuelsson (Ledamot 2år) Lina Wallfält 
(Suppleant 2år) och Erika Eriksson (Suppleant 2år) alla godkände förfrågan. 
Styrelsemedlemmar som gick för omval var Janni Berndt. Avgående 
styrelsemedlem var Linus Moström som vi tackar för allt engagemang genom 
åren. Tillsammans utgjorde dessa styrelsemedlemmar Svenska 
Sommelierföreningens styrelse verksamhetsåret 2018, Béatrice Becher 
Ordförande, Kent Johansson Vice Ordförande, Janni Berndt Sekreterare, 
Martin Fradera, Maya Samuelsson, Patric Andersson, Erika Eriksson, Lina 
Wallfält och Caroline Mattsson. 
 
2. Extra Insatt Årsmöte 10/6- Vinkällan 
Fyllnadsval av kassör & styrelsen presenterade också uppdatering av stadgar. 
Både val av ny kassör: Göran Avalon Engquist och förslagen för ändring av 
stadgar röstades igenom med majoritet.  

 
3. Ordinarie styrelsemöten 
Styrelsen har sammanträtt vid 9 ordinarie protokollförda styrelsemöten under 
verksamhetsåret 2018. Ett av dessa möten hölls i Göteborg i december för att 
ha ett gemensamt med västra sektionen. 
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 4.  ASI-möten 

 
General Assembly 18/6-22/6  
ASI:s viktigaste möte hålls en gång per år. 2018 hölls GA av den Georgiska 
Sommelierföreningen i Tblisi. Här var föreningen närvarande både ordförande 
var på plats tillsammans med Sören Polonius grundare av Swesomm & 
ordförande för den didaktiska kommittén inom ASI. 

 
Nordiska länderna 15/9 
I samband med de Nordiska Mästerskapen passade de nordiska länderna på 
att ta ett möte gällande finans, logga och framtid för de nordiska 
mästerskapen. Beslut angående tydliga riktlinjer inför tävlingarna kommer att 
upprättas under 2019 som sedan kommer att användas för att höja kvalitet och 
säkerhetsställa rättvisa förhållanden under NM. 

 
 5. Övriga möten 

 Sponsormöte 19/9 
Delar av styrelsen hade möte med sponsorerna för 2018 för att få feed-back 
från SM. Från och med hösten 2018 så kommer inte sponsorskap till 
föreningen att skötas av mellanhanden Spin The Bottle. Utan det kommer att 
skötas av styrelsen. 

 
 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.  

Styrelsen uppdaterade styrdokumentet gällande intagningar till 
sommelierföreningen. Så i dagsläget behöver ingen potentiell medlem göra ett 
dekanteringsprov eller teoretiskt test. Detta dokument uppdaterades då 
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styrelsen ville lägga resurser på medlemsprovningar och ett mer aktivt 
styrelsearbete. 

Mycket av fokus för 2018 har legat på att öka relevans, synlighet och hur 
styrelsen arbetar.  
Arbetet hur vi använder oss av sociala medier, nyhetsbrev är ett kontinuerligt 
arbete som vi arbetar hårt med.  

Den feedback som vi fick på årsmötet 2018 var bl.a. kostnaden för Livets 
Goda. Föreningen skickade i början på hösten ut en enkätundersökning om 
medlemsförmåner. Tyvärr var det inte ett tillräckligt högt deltagande (90 
personer) för att se någon tydlig statistik. Vi kommer att fortsätta samarbeta 
med Livets Goda men under andra former än tidigare då den stora 
problematiken i en tidningsprenumeration är att det blir svårt att få in 
medlemmar under hela året. Istället har vi köpt in ett stort parti böcker som 
kommer att delas ut under årets gång. Styrelsen tycker att detta känns 
modernt och kul att kunna erbjuda medlemmar nya förmåner år för år.  

 
 Nationella & Internationella Tävlingar 
 
1 Svenska Mästerskapen i Sommellerie 2018 

Svenska Sommelierföreningen anordnade SM i Sommellerie den 6 maj på At 
Six i Stockholm. Sammanlagt hade vi 10 kandidater och en lång tuff dag med 
semi och final. Juryordförande för tävlingen var Béatrice Becher med stor 
hjälp av tunga namn som varit jury tidigare. Efter en lång dag stod Emma 
Ziemann, Ellen Franzén och Joakim Bogström på scen för final och i 
slutändan stod det klart att Emma var ny svensk mästare. Grattis till vinsten 
och grattis till platsen i Swesomm. Då en sjukdomshändelse ägde rum innan 
finalen och en av kandidaterna som skulle tävlat i final blev så pass sjuk att 
han fick avbryta tävlingen så tog SM-kommittén tillsammans med Sören 
Polonius beslutet att han skulle få en plats i Swesomm.  

 
2 Nordiska Mästerskapen i Sommellerie 2018 16/9 

Norska Sommelierföreningen stod som värdland för NM i Sommellerie den 15-
16 september. Tävlingen hölls i Oslo och sammanlagt deltog två kandidater 
från alla de fem nordiska länderna Tävlande som representerade Sverige var 
Emma Ziemann och Ellen Franzén. Ellen tog sig till final och knep sedan 
tredje platsen. Med på resan var även föreningens ordförande Béatrice Becher 
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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.  Ruinart Challenge 2018 20/8 
Champagnetävlingen Ruinart Challenge hölls 2018 i Köpenhamn. Föreningens 
ordförande Béatrice Becher var på plats som en av domarna. Ett stort och bra 
deltagande från Sverige: Emma Ziemann, Ellen Franzén, Johan Woxberg, 
Anton Johansson & Tina Johansson.  

 
 

4. Best Sommelier of Asia & the Oceanic 15/10-19/10 
En stor satsning från den japanska sommelierföreningen hölls i Kyoto. En 
imponerande och professionell tävling där många svenskar var på plats. Syftet 
från föreningens sida var internationellt nätvärkande, lära känna 
representanter från de olika föreningarna och få mer inblick i hur ASI arbetar. 
Svenskar som var på plats:  Béatrice Becher, Sören Polonius, Andreas Larsson 
& Arvid Rosengren. Wataru Iwata från Japan tog hem segern! 

 
5. Gaggenau Sommelier Award 17/10 

Gaggeanau Sommelier Award gick av stapeln den 17 oktober i Peking. Sveriges 
representant var Emma Ziemann och med henne åkte styrelsens sekreterare 
och SM-kommitténs ansvarige Janni Berndt. Det var en heldag av tävlingar 
och Emma slutade på en fantastiskt andra plats.  
 

6. Balkan Sommelier Challenge 2019 12/11 
Första tävlingen i sitt slag som hölls i Belgrad av den serbiska 
sommelierföreningen. Syftet med denna tävling var att vår VM-kandidat 
Fredrik Lindfors fick chans att vara med som gästävlande, vilket var en bra 
övning inför kommande tävlingar. Sören Polonius var också på plats som 
coach. 
 

 Arrangemang  
 

Sommelierföreningen har under 2018 varit aktiva med att anordna 
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provningar för medlemmarna. Dessa provningar har varit väldigt uppskattade 
och under 2019 har man lagt upp en plan för att göra fler fokuserade 
provningar runt om i landet.    

 
1. Sommelierernas dag 2017 

Den 27-28 januari arrangerades Sommeliernas dag av Sektion Väst i 
Göteborg. Eventet var ett välbesökt arrangemang och representanter 
från styrelsen fanns på plats. 

 
2. Årets sommelier 2017 

Under restauranggalan 2018 delades pris ut till Årets Sommelier på 
Cirkus i Stockholm i samarbete med Svenska Sommelierföreningen. 
Vinnare blev Peter Halldén från Göteborg som hyllades på galan och 
mottog sitt pris av Kent Johansson. 

   
3. Medlemsträff  Västerås 3/6 

Patric Andersson som är ordinarie ledamot och verksam i Västerås 
anordnade en provning och medlemsträff i Västerås. Detta generade till 
flera nya medlemmar och startade även upp gruppen 
”Sommelierföreningen Mälardalen” på facebook. Detta var en 
kostnadsfri provning. 

 

4. Sommelierföreningen Medlemmsträff Åre 30/9 
Swesomm medlemmen Joakim Bogström tillsammans med Vice 
Ordförande Kent Johansson samlade ihop medlemmar på Vinbaren i 
Åre. Information och trevligt häng! 

 
5. Bourgogneprovning med fokus på regionen Volnay 28/10 

Provningen hölls av Béatrice Becher och det var fullt hus och högt tryck 
på platserna. Provning fokuserade på terroir, producenter och stilar. 
Detta var en kostnadsfri provning.  

 

6. Loire Provning Malmö 3/12 

Ordförande Béatrice Becher åkte ner för att ha en medlemsträff på Julie 
Vinbar i Malmö. Syftet var att träffa medlemmar, känna av intresset för 
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föreningen, värva nya medlemmar och prova intressanta småskaliga 
viner från Loire. Det kom ungefär 25 personer och vi planerar flera 
besök i Skåne under 2019.  

 
7. Blindprovningscirkel- Fokus Norra Rhône- Stockholm 9/12 

Alla deltagare tog med sig en blindflaska från Norra Rhône som sedan 
provningsledarna Béatrice Becher & Marcus Maijanen satte ihop. Syftet 
var att få igång provningar, öka intresse och delaktighet hos 
medlemmarna. Vi provade alla viner blint i flighter för att sedan jämföra 
olika stilar, kommuner och årgångar. Detta är en typ av provning som vi 
kommer att fortsätta med under 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ekonomi  & Sektioner 
 
  Ekonomi 

1.Intäkterna för medlemsavgifter är i princip oförändrade jämfört med 
föregående år, 155 736 år 2018 mot 156 203 kr år 2017. Däremot har antalet 
associerade medlemmar ökat till en intäkt på 17 000 kr. Även detta år fick 
medlemmarna prenumeration av Livets Goda och även Whisky and Bourbon 
samt RS. Omfattningen av årets SM tävling ökade och intäkter relaterade till 
SM i form av framför allt sponsorer uppgick till 330 014 kr (jämfört med 
223 925 kr för 2017). Kostnaderna relaterade till SM uppgick till 342 156 kr 
vilket innebar ett negativt resultat sammantaget på -12.000 kr till följd av en 
del mindre oförutsedda kostnader i samband med SM. Årets resultat 
sammantaget är negativt -84 023,28 kronor till följd av flera olika poster som 
blev mer negativt än planerat som t ex SM, revisionskostnader, ökade 
kostnader för SweSomm till följd av en ytterligare deltagare samt ökade 
resekostnader avseende internationella arrangemang. 
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2.  Sektioner och arbetsgrupper 
Svenska Sommelierföreningen har under 2018 haft två sektioner, Väst och 
Moderföreningen i Stockholm. Den tredje sektionen Syd ligger fortfarande 
vilande men det finns ett visat intresse att starta upp den sektionen igen. 
Svenska Sommelierföreningen har i nuläget tre arbetsgrupper: SweSomm, 
Studentsektionen och SM-Kommittén. Studentsektionen initierades under 
verksamhetsåret 2013 men har mellan 2015-2018 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 tillsammans med Maya Samuelsson 
under året samlat vinnare i de senaste årens svenska sommeliertävlingar för 
träning. SweSomm har även utarbetat ett styrdokument som godkänts av 
styrelsen. SM-Kommitténs mål är planera och utföra Svenska Mästerskapen 
och under planeringen rapportera till Styrelsen. I ledningen i SM-Kommittén 
har vi styrelsens sekreterare Janni Berndt som har ansvaret för att skapa 
momenten i tävlingen.  

 
 

 

 
3.  Medlemmar i Svenska Sommelierföreningen 

Medlemsantalet i Svenska Sommelierföreningen har 2018 varit 300 stycken. 
Det tillkom flera nya medlemmar under året och tillströmningen fortsätter. 
Sedan vi förändrade styrdokumentet för intagning så har det tillkommit 
många nya medlemmar från Vinkällan som tidigare har behövt komplettera 
med dekanteringsprov.  
 

4. Hemsida, Livets Goda, sociala medier och medlemsutskick 

Vi arbetar aktivt med att uppdatera och hålla hemsidan aktuell och informativ.  
Vi har varit mer aktiva på alla sociala medier under 2018. Vi har arbetat att 
skapa intressant content framförallt på ”storyn” på instagram frö att få 
medlemmarna att känna sig delaktiga i föreningens arbete. Detta har gjort att 
man aktivt kunnat följa vad som händer i föreningen. Livets Goda har gått ut 
som vanligt till alla medlemmar. 
Sommelierföreningen har skickat ett medlemsutskick i månaden, där  
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5. Sponsorer 

Vi tackar våra fina sponsorer för all hjälp under året.  
 
 

 
 
Undertecknat:__________________________________ 
Ordförande, Béatrice Becher 
 
Undertecknat:__________________________________ 
Vice Ordförande, Kent Johansson 
 
Undertecknat:__________________________________ 
Sekreterare, Janni Berndt 
 
Undertecknat:__________________________________ 
Kassör, Göran Engquist 

 
Undertecknat:_________________________________ 
Ledamot, Maya Samuelsson 
 
Undertecknat:__________________________________ 
Ledamot, Martin Fradera 
 
Undertecknat:__________________________________ 
Ledamot, Patric Andersson 
 

 

 


