
 

 

                                       Svenska Whiskyförbundet – SWF 

                                Verksamhetsplan 2013-2014. 

SWF bildades formellt 2003 och tillväxten av medlemsklubbar har varit fortsatt stark. Vi räknar med 

fortsatt tillväxt under året. Under året har 27 nya klubbar tillkommit med totalt 607 medlemmar. 

Fyra klubbar har under året lämnat SWF, totalt 70 medlemmar. 

 

Tionde årets Verksamhetsplan för SWF inriktas i första hand på följande aktiviteter. 

 Genomföra Convention och 10-årsjubileum på Nacka Strand samt för kommande år titta på 

andra alternativa platser. 

 Vidareutveckla SWF utbildningar. 

 Utbildning och Certifiering av utbildningsledare i den utsträckning det efterfrågas. 

 Utbildning och Certifiering av provningsledare. 

 Stödja SWF klubbar avseende examinering/diplomering vid medlemsutbildning. 

 Ge ut SWF Kvartalsbrev. 

 Arrangera turnéer till medlemsklubbarna med provningsledare från i första hand Skottland. 

Målsättningen är minst tre turnéer under höst respektive vår varav minst en turné skall ske i 

Norra Sverige 

 Egna buteljeringar. En standardbuteljering på hösten och en exklusivare buteljering på våren. 

Höstens buteljering blir Jubileumswhiskyn Benromach 10 år.  

 I anslutning till Whisky Convention, dela ut utmärkelsen ”Årets Whiskykrog”. 

 I anslutning till Whisky Convention, medverka vid utdelning av stipendium från Gordon & 

MacPhail och Symposion. 

 Stödja ett internetbaserat koncept för whiskyprovning för SWF-medlemmar via nätet. 

 Utveckla samarbetet med de Svenska Whiskytidningarna. 

 Utveckla någon form av Fadderskap mellan medlemsklubbarna. 

 Fortsätta arbetet med att stabilisera och förbättra informationen på SWF hemsida. 

 Utveckla kontakten med producenter och importörer. 

 Utveckla det internationella kontaktnätet  (bl a grannförbund i andra länder)och därmed ta 

fördel av namnändringen av SWF på engelska till ”Swedish Whisky Federation”. 

 Upprätthålla kontakten med myndigheter och Systembolag för SWF intressen och där så 

medges utgöra en remissinstans. 

 Genomföra en klubbkonferens med syfte att dels bättre tillvarata medlemmarnas intressen 

och dels skapa en kontaktyta mellan klubbar. Denna aktivitet kräver engagemang från 

klubbarna och är tänkt att genomföras vart tredje år. 
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