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Svenska Sommelierföreningen. 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 

 

Författad av: Styrelsen för verksamhetsåret 2019 genom Andreas Grube (sekreterare), Béatrice 

Becher (ordförande), Janni Berndt Dahl (vice ordförande) och Göran Engquist (kassör) 

 

 

Verksamhetsberättelse 2019 
 Möten  

 

1. Årsmötet 2019 

Årsmötet inför verksamhetsåret 2019 hölls den 3 mars på Vinkällan i Stockholm. Kent 

Johansson valde att lämna sin post som vice ordförande, och Janni Berndt Dahl valdes 

på årsmötet till ny vice ordförande. Martin Fradera och Patric Andersson lämnade sina 

poster som ordinarie ledamöter. Årsmötet godkände valberedningens förslag att välja in 

Andreas Grube och Marcus Maijanen i styrelsen, och att Erika Eriksson går upp från 

suppleant till ordinarie ledamot istället för Lina Wallfält som lämnat sin post i förtid. 

Eric Duarte och Eva Nina Hammarskjöld fick nytt förtroende i valberedningen.  

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades om följande arbetsuppgifter i 

styrelsen: Ordförande: Béatrice Becher, Vice ordförande: Janni Berndt Dahl, 

Sekreterare: Andreas Grube, Kassör: Göran Engquist, Ordinarie ledamöter: Maya 

Samuelsson, Erika Eriksson och Marcus Maijanen, Suppleanter: Anna Rönngren och 

Kent Johansson. 

 

 

2. Ordinarie styrelsemöten 

Styrelsen har sammanträtt vid 8 ordinarie protokollförda styrelsemöten under 

verksamhetsåret 2019.  

 

3 Västra sektionen 

I januari 2020 möttes representanter från Väst med representanter från moderföreningen 

för att ytterligare förbättra kommunikation, samarbete och synergieffekter i arbetet för 

medlemmarnas bästa.  
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 Styrelsearbete 

 

Styrelsen har under det gångna året jobbat aktivt för att skapa mer engagemang bland 

alla medlemmar i föreningen – skapa dialog, interaktion – bland annat genom fler 

aktiviteter utöver tävlingar, i syfte att dela och sprida kunskap. Styrelsen har också 

arbetat aktivt med tydliga ansvarsfördelningar, vilket också bidragit till ett effektivt 

arbete. 

 

Under året har också ett antal sponsorer försvunnit – och ersatts av nya samarbeten, med 

potential att bli både långsiktiga och gynnsamma. 

  

I och med att Svenska Sommelierföreningen 2019 utöver SM även arrangerade NM har 

en hel del tid och arbete lagts på planering av själva tävlingen och alla arrangemang 

runtomkring. 

 

2019 års medlemsförmån var boken The Atlas of Taste, och där kan vi konstatera att det 

nog kan dröja ett tag innan det är aktuellt med en bok – att få iväg alla böcker har varit 

både kostsamt och tidskrävande. Det är också ännu en anledning att styrelsen är nöjda 

och glada med att 2020 års förmån blir vinmagasinet Törst! 

 

 Nationella & Internationella Tävlingar 

 

1. Svenska Mästerskapen i Sommellerie 2019 

 

Svenska Sommelierföreningen anordnade SM i sommellerie den 23-24 mars på Norra 

Latin i Stockholm. Sammanlagt hade vi fem kandidater som under två hela dagar fick 

genomgå tuffa moment. Juryordförande för tävlingen var Anderas Larsson, som hade 

stor hjälp av tunga namn som varit jury tidigare. Efter en lång dag stod Emma 

Ziemann, Ellen Franzén och Tina Johansson på scen för final och i slutändan stod det 

klart att Ellen Franzén var ny svensk mästare. Stort grattis till Tina som tog tillbaka 

sin plats i Swesomm. 

 

2. Nordiska Mästerskapen i Sommellerie 2019 

 

Svenska Sommelierförening stod som värd för NM i sommellerie den 21-22 

september. Tävlingen hölls på Norra Latin i Stockholm och sammanlagt deltog två 

kandidater från alla de fem nordiska länderna, samt en gästtävlande; Kaspar Reitups 

från Lettland. Tävlande som representerade Sverige var Emma Ziemann och Ellen 
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Franzén. Emma tog sig till final och knep sedan tredje platsen. Juryns ordförande var 

Tim Vollerslev från Danmark och svenska representanter i juryn var Janni Berndt 

Dahl, Anna Rönngren, Lars Trogen, Fredrik Lindfors, Mercedes Bachelet och Fredrik 

Hierner. Bakom tävling stod Janni för moment och Anna Rönngren och Lars Trogen 

för teori. En otroligt lyckad tävling där Danmark och Rasmus Marquart knep 

förstaplatsen. Vid nästa års NM står Island som värdland. 

 

 Arrangemang  

 

Sommelierföreningen har under 2019 varit aktiva med att anordna provningar för 

medlemmarna. Vi har bland annat haft blindprovningscirklar på Winjas med olika 

teman varje gång. Dessa provningar har varit väldigt uppskattade och för 2020 finns 

planer fler fokuserade provningar runt om i landet.  

 

Styrelsen arrangerade även en medlemsresa som gick till Spanien, där fick 

medlemmarna tävla sig till platser på resan. Resan arrangerades tillsammans med vår 

sponsor Wines of Spain och blev otroligt lyckad. Styrelsen planerar en medlemsresa 

även för 2020.   

 

 

 Internationellt & ASI 
 

Under mitten av mars hölls VM i sommelieri i Antwerpen och Béatrice var på plats 
tillsammans med Swesomm. Ellen Franzén var volonätr under tävlingen. Tävlande för 
sverige var Fredrik Lindfors som 2020 kommer att representera Sverige i EM på 
Cypern. Fredrik slutade på en fin sjätte plats och Tysklands sommelier Marc Almert 
tog hem titeln som Världens bästa sommelier.  
 
På grund av olycka kunde Béatrice inte delta under General Assembly som hölls 
under ASI’s jubileum i Reims under oktober månad. Under mötet hade man en 
internationell omröstning för vart VM 2022 ska hållas och det vinnande värdlandet 
blev Frankrike. 

 

 

 Ekonomi  & Sektioner 
 

  Ekonomi  

1.Intäkterna för medlemsavgifter har ökat kraftigt jämfört med föregående år till följd 

av att vi fått in fler medlemmar, 269 700 år 2019 mot 155 736 kr år 2018. Även antalet 

associerade medlemmar ökat till en intäkt på 20 000 kr jämfört med 17 000 kr året 

innan. Inför 2019 gjorde styrelsen en enkätundersökning bland medlemmarna för att bl 
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a se vilka medlemsförmåner som skulle uppskattas och baserat på detta gjordes paketet 

med medlemsförmåner om till 2019. Tidigare ingick en prenumeration av Livets Goda 

vilket var en stor kostnad för föreningen och svår att hantera praktiskt. Inför 2019 

ingick istället en utvald bok som medlemsförmån “the Atlas of Taste” vilken skickats ut 

med post till alla medlemmar tillsammans med att vi förhandlat fram förmånliga 

medlemsrabatter på olika tidningar som Livets Goda, Gourmet och Allt om Vin vilket 

respektive medlem själva kunde välja om man ville utnyttja. 

Omfattningen av tävlingar har varit större under 2019 då Sverige även var värde för det 

nordiska mästerskapet. Omfattningen av årets SM tävling var mindre än 2018 och 

intäkter relaterade till SM i form av framför allt sponsorer uppgick till 245 360 kr 

(jämfört med 330 014 kr för 2018). Kostnaderna relaterade till SM uppgick till 241 533 

kr (föregående år 342 156 kr) vilket innebar kostnader och intäkter i princip 

balanserade. Intäkter för NM tävlingen uppgick till 262 300 kr och bestod främst av 

intäkter från sponsorer och kostnaderna uppgick till 261 996 kr vilket gjorde att intäkter 

och kostnader även för NM var ungefär lika stora. 

 

Under året deltog Sverige även vid VM tävlingen och för att balanseras kostnaderna för 

deltagandet på 22 679 kr har ett uttag gjorts från den särskilda VM fonden med totalt 

20 000 kr. 

Årets resultat sammantaget är positivt 11 802,05 kronor och kommer att användas för 

att balansera tidigare års förluster inom föreningens egna kapital.  

 

1. Medlemmar i Svenska Sommelierföreningen 

Medlemsantalet i Svenska Sommelierföreningen har ökat kraftigt från 300 stycken för  

2018 till 455 medelmmar för 2019. Sedan vi förändrade styrdokumentet för intagning så 

har det tillkommit många nya medlemmar från framför allt sommelierutbildningarna på 

Vinkällan, Gustibus, Restaurang-akademien och Grythyttan som tidigare har behövt 

komplettera med dekanteringsprov. Flera gamla medlemmar som inte varit aktiva 2017 

och 2018 har även valt att på nytt aktivera sig och betalt in medlemsavgiften. 

 

2. Sponsorer 

Vi tackar våra fina sponsorer för all hjälp under året.  
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Undertecknat:__________________________________ 

Ordförande, Béatrice Becher 

 

Undertecknat:__________________________________ 

Vice Ordförande, Janni Berndt Dahl 

 

Undertecknat:__________________________________ 

Sekreterare, Andreas Grube 

 

Undertecknat:__________________________________ 

Kassör, Göran Engquist 

 

Undertecknat:_________________________________ 

Ledamot, Maya Samuelsson 

 

Undertecknat:__________________________________ 

Ledamot, Marcus Maijanen 

 

Undertecknat:__________________________________ 

Ledamot, Erika Eriksson 

 

 

 




