
  

  

Årsmelding for 2022  

  

Styret årsberetning  

I 2022 kunne vi igjen arrangere medlemskvelder i Jæren vinklubb med godt oppmøte.    

Etter et hyggelig årsmøte på Hå gamle prestegard med den 11. februar, møtte mange av oss på Bryne 

VGS for å smake på «Mat og vin i Harmoni» og høre Karl Marius Lillevik fortelle om viner fra Italia. 

Stor takk til Karl Marius, lærer og inspirator Hans Ørstavik samt flinke kokkeelever, som ga oss en 

flott kveld.   

Den 29. april var det klar for Chateau Bastonay, Boredaux med tennislegenden og vinbonden Bente 

Trondalen på Hå gamle prestegard. Vi fikk høre Bente fortelle om hvor mye omsorg og arbeid som 

kreves i forbindelse med stelling og beskjæring av vinranker, sykdoms- og skadedyrkontroll, for å 

skape et godt vinprodukt. En plass på Vinmonopolet sin innkjøpsliste kommer heller ikke gratis. Hvem 

fikk vel ikke lyst på et kort opphold på den flotte vingården, ved bredden av elven Loire?   

Svein Hellerud møtte den 20. mai opp på SI-bygg på Varhaug for å fortelle om «Hirsch California Pinot 

Noir og Chardonnay viner fra California». Vi fikk god mat fra Vestgaard på Klepp. Etter smakingen 

«tikket» det nok inn noen vinbestillinger hos Vinmonopolet.   

Nils Nærland kom den 26. august til SI-bygg for å lære oss mer om ost og vin i kombinasjon. Både 

enkle og godt modne oster fra Nils sitt kjøleskap fikk vi smake, sammen med et godt utvalg viner. Det 

handler mye om å bruke smakssansen. Litt portvin til slutt satte spissen på det hele. Ost og 

spekefatet fra Ystepikene klarte vi ikke spise opp, men denne fikk lett «føtter å gå på» etterpå.   

Jæren mat- og vinmesse ble, etter Covid-utsettelser i 2020 og 2021, endelig arrangert igjen den 24. 

september 2022 på Jærmuseet, avd. Vitengarden. Takk for en godt planlagt messe med godt 

oppmøte og mange utstillere. Vi fikk et engasjert foredrag om «viner fra Portugal» med Nils Nærland, 

deretter «Libanon-kultur og vin» med en like engasjert Kai Egon Kverme fra Brusand. Karl Magnus 

Lillevik fortalte om «italienske vinregioner og druer du knapt har hørt om». Vi fikk høre om og smake 

på «kvalitetsviner fra nordøstlige Italia», med vinprodusent Pierpaulo Pecorari. Vinspaltist og 

vinkjenner Merete Bø tok for seg «Pinot Noir fra hele verden». Alltid like engasjerende.    

Kvelden 28. oktober var mange på plass hos Jøers kjøkken på Klepp stasjon og fikk smake en godt 

komponert 4 retters meny med god vin til.   

Den 25. november på Kafe Jærbuen fortalte Cristian Turc oss om «vinmarker og viner fra Romania» 

og Moldova. Vi var så heldige å få smake en rekke gode viner fra disse to, litt mindre kjente, 

vinlandene. Vinene i begge land har virkelig tatt seg opp etter Sovjetunionens oppløsning. Nå satses 

det mye mer på kvalitet og på et bredere marked.   



Hvilke viner vi fikk smake på under de forskjellige temaene i 2022 kan du finne på nettsiden 

www.jaren-vinklubb.no  

Pr 31.12.2022 har Jæren vinklubb 86 medlemmer. 11 medlemmer har sluttet og 7 har kommet til, 

siden forrige opptak.   

Stor takk til fagkomiteen som igjen har vært dyktige i utvelgelsen av foredragsholdere og tema. I 

2022 gikk nesten alt etter planen. Vi måtte utsette det siste arrangementet til våren 2023, men fikk 

inn et veldig spennende arrangement i stedet.   

Vi har hatt 8 styremøter, herav 7 nettmøter på Messenger og 1 sammøte med fagkomiteen hos 

Thomas. Messekomiteen for vinmessen i 2021 har hatt 7 møter.   

Messekomiteen vil fortsette planleggingen av neste mat- og vinmesse om to år.   

Økonomien i vinklubben er god. Styret går inn for å beholde årskontingenten på kr 1000,- pr medlem.   

Totalt 248 medlemmer har vært med på de 7 vinkveldene i 2022, dvs i snitt 35 personer. (41 i snitt i 

2021 og 46 i snitt i 2020).  

Egenandelen har i 2022 variert fra kr 400 til kr 500 pr. medlemskveld. På Gjøers kjøkken måtte vi 

naturligvis ta noe mer, pga den flotte middagen på restauranten. Klubbens sponsing av 

medlemskvelder varierer mellom 400 og 950 kr/pers, med et snitt på ca. 480 kr/pers.  

Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr. 120.841. Vinmessa ga klubben et overskudd på 

kr. 155.449. Dvs at selve driften av vinklubben gikk med kr 37.167 i underskudd.   

Det endelige regnskapet for 2022 er oppgjort med et overskudd på 120.841 kr inkl. tilskuddet fra 

vinmessa. Ved utgangen av 2022 er bankbeholdningen 400.320 kr. I forhold til budsjettet for 2022 så 

er det brukt ca. 47.000 kr mindre enn planlagt. Grunnen til avviket mot budsjett er at det var litt 

færre deltakere på kveldene enn forutsatt samt at usikkerheten i begynnelsen av året mht 

arrangeringen av vinmessa gjorde at en valgte å ha litt høyere egenandel enn normalt, slik at en ikke 

skulle «tappe» klubbkassa for mye.   

Dette gir et godt utgangspunkt for videre drift, til tross for 2 års utsettelse av klubbens vinmesse.   

Klubben har egen Facebook side for mer uformell informasjon med medlemmene. E-post til klubbens 

medlemmer skal fortsatt være hovedkanalen for informasjon. Vinklubben benytter Vipps til loddkjøp 

på medlemskveldene.   

Styret har hatt følgende sammensetning i 2022:   

- Merethe Sæbø, leder  

- Kåre Oseassen, kasserer  

- Thomas Nyberg, styremedlem/arrangement  

- Tron Ree, sekretær  

- Kai Heine Birkeland, varamedlem  

Fagkomiteen har bestått av:  

- Egil Rune Lerbrekk  

- Gorden Haaland  
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I 2023 utvides fagkomiteen med et medlem, Kjellaug Anda Austrått.   

  

Valgkomite har vært:  

- Rita Ueland  

- Kjellaug Anda Austrått  

- Rigmor Bø 

Takk til alle medlemmer som har bidratt og deltatt på arrangementene våre!  


