
 
 

Årsmelding for 2017 
 
Styrets årsberetning  
 
2017  har  vært et meget aktivt år i Jæren Vinklubb. Den oppsatte møteplanen har blitt fulgt.   
 
Medlemmer 
Jæren vinklubb har pr. 31.12.2017: 95 medlemmer. Av disse, 11 nye. 
  
Fagkomite 
En stor takk til fagkomiteen som også dette året har vært dyktige i utvelgelsen av 
foredragsholdere og tema. Kombinasjonen mat og vin har en forsøkt å ha større fokus på enn 
tidligere. En særlig takk for at de tok initiativ til medlemskvelden «Klassisk Fransk». 
  
Styrets arbeid 
Vi har hatt 7 styremøter, og 1 sammøte med fagkomiteen.  
 
Messekomiteen 
Messekomiteen har 9 møter og gjennomført årets Vinmesse den 30.9.2017. Medlemmene i 
messekomiteen legger inn mange timers dugnad for klubben – årets messe var intet unntak. Stor 
takk til messekomiteen 2017. 
Årets vinmesse ga et historisk godt «bidrag» til klubben på ca kr. 200.000,-. 
 
 
Medlemsmøtene 
Styrets oppfatning er at oppslutningen på medlemsmøtene har økt if.t. 2016, noe som anses som 
positivt. Dette gir også noen utfordringer i klubbens faste møtelokale på Hå Gamle Prestegard, 
som bare gir rom for 45 stk pr medlemsmøtet. For å gi plass til flere deltakere, valgte vi å flytte 
noen arrangement til andre større lokaler som Nærbø Samfunnshus og Lensmannsløa på 
Varhaug. 
 
 
Årets aktiviteter: 

● 10. mars: Mat og vin i harmoni.  Som vanlig laget kokke-elevene på Time videregående 
maten. Karl Marius Lillevik satte vin til maten.  God mat, gode viner og fin stemning. 

 
● 21.april: «Alsace». Frank Røstgård fra «Alt om vin» presenterte viner fra Alsace på 

Lensmannsløa. Lærerikt og mye folk. 
 

● 19.mai: «Chablis» – v/ Ken Canaiolo Engebretsen fra Vinoteca på Hå Gamle Prestegard. 
Fullt hus og god stemning. 
 
 



● 9. juni: Sommergrilling på Hå Gamle Prestegard. Jærkokken Heine Grov grilla og Egil 
Rune Lerbrekk presenterte vin til maten. 

 
● 25. august.  «Viner helt Nils» v/Nils Nærland på Nærbø Samfunnshus. En spennende 

kveld der vi fikk smake vin med mat. Flott og litt annerledes smaking. 
 

● 30. september: Vinmesse på Vitengarden. Ca 500 stk kjøpte billetter.  Arrangementet ble 
bortimot prikkfritt gjennomført. 

 
● 6. - 10. oktober:  Egen komite var oppnevnt til denne turen. 38 av klubbens medlemmer + 

5 ledsagere deltok. Turen ble arrangert i samarbeid med Lars Madland Reiser. Turen var 
meget vellykket og ga mange flotte tilbakemeldinger. Stor takk til komiteen som besto av 
Ingvald Aase, Gordon Haaland og Ottar Varhaug. 
 

● 27. oktober: «California» v/Merete Bø, vinjournalist i DN. 
Humørfylt kveld med en kunnskapsrik og dyktig foredragsholder på Hå Gamle 
Prestegard. 
 

● 24. november: «Klassisk Fransk» - v/ Gordon Haaland og Egil Rune Lerbrekk. 
Denne kvelden hadde mange medlemmer venta på lenge, og etter 2 døgn var det 60 
påmeldt, noe som var maks for å gjennomføre smakingen.  
Arrangementet ble flyttet til Nærbø Samfunnshus for å gi plass til flest mulig. 
Viner som kom bl.a. fra varelageret til Bagatelle i Oslo,  ble behørig delt på og smakt på. 
En uforglemmelig kveld. 
 

Det er ikke skrevet hvilke viner som vi fikk smake på under de forskjellige temaene.  Dette kan 
du lese om på nettsiden til Jæren vinklubb: www.jaren-vinklubb.no  Det står under smakt i 2017.  

 
9 medlemskvelder inkl. årsmøte er gjennomført i 2017.   

 
 

Økonomi 
Økonomien i klubben er god.  Dette har gjort at en har brukt mer penger på både mat og vin. 
Noen medlemskvelder ble en del dyrere enn normalt.  Vi har da valgt å ta en forhøyet egenandel. 
 
Informasjonskanaler 
Jæren vinklubb sin nettside:  www.jaren-vinklubb.no.  Administrator: Sigurd Aukland 
Facebook:  Dette er en facebookside kun for medlemmer i Jæren vinklubb. Her blir det lagt ut 
mer uformell informasjon til medlemmene. 
NB: Epost til medlemmene vil fortsatt være hoved informasjonskanalen 
VIPPS: Nytt for året.  Kan brukes på samme måte som bank. Eller ved loddkjøp. 
 
 
Styret har hatt følgende sammensetning 2017: 
Leder     Ivar Vigre 
Sekretær     Rigmor Bø 
Kasserer    Brynjulf Thu 
Styremedlem/arrangement   Thomas Nyberg 
 
Varamedlem     Tone Ånestad 
 

http://www.jaren-vinklubb.no/
http://www.jaren-vinklubb.no/


Revisor: 
Oddny Johnsen 
 
Fagkomite: 
Gorden Haaland og Egil Rune Lerbrekk 
 
Valgkomite: 
Siri Skretting 
Anne Mette Tunheim 
Mikal Bjørløw 
 
Arrangementskomite for Mat- og vinmessen 2017: 
 Ingvald Aase, Audhild Lende,Gorden Haaland, Åsbjørn Ueland, 
 og Ottar Varhaug. 
 
Administrator nettsider: 
Sigurd Aukland 
 
 
 
 
Ivar Vigre   Brynjulf Thu   Thomas Nyberg 
Leder    Kasserer   Ansvarlig arrangementet 
 
 
 
 

Rigmor Bø              Tone Ånestad 
Sekretær    Aktiv varamedlem 


