
Verksamhetsberättelse 2012/13
Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2013-09-03



Inledning
Föreningen bildades den 1 april 2000 av 

några cigarrintresserade personer. Nu 

kan vi lägga ytterligare ett verksamhetsår 

bakom oss. 

Föreningen har under verksamhets-

året som brukligt erbjudit regelbunden 

verksamhet varje månad med bland annat 

presentation av en ny ”Månadens cigarr” 

vid varje månadsmöte, med undantag av 

den sedvanliga ”motorcykelträffen” i juni 

månad. 

Under sommaren, juni månad, efter 

motorcykelträffen och under juli, har det 

varit sedvanligt uppehåll av planerade 

träffar. 

Intresse för cigarrer och kulturen kring 

dessa är fortsatt positiv. 

Nya medlemmar och stödmedlemmar 

har blivit invalda i klubben under verksam-

hetsåret och vi kan konstatera en stabili-

sering, med tendens till ökning, på antalet 

besök i cigarrummet under det gångna 

verksamhetsåret. Detta syns också ha ökat 

antalet spontana besök i ”Cigarrummet” 

för avnjutandet av en eller annan cigarr. 

Stor sorg drabbades oss dock under 

februari 2013, då vår käre vän och lång-

varig medlem och styrelseledamot, hastigt 

rycktes bort ifrån oss. När beskedet om 

Fredrik Wernstedts bortgång nådde oss, 

spred sig sorgen och saknaden efter Fred-

rik med förlamande kraft inom föreningen. 

Vi kunde dock, tack vare alla ljusa minnen 

tillsammans med Fredrik, samlas till en fin 

stund som ersatte ordinarie månadsmöte 

under mars månad. Vi har alla Fredrik med 

oss i det fortsatta umgänget och arbetet 

i ljust minne! Till stor hjälp har också den 

minnesbok som Lasse C har producerat 

över Fredriks och Lasse C:s cigarrprojekt 

med planering, odling och produktion av 

egna cigarrer varit.

När vi summerar föreningens 13:e 

verksamhetsår kan det noteras att vi 

kontinuerligt haft olika cigarranknutna 

aktiviteter med hög kvalitet under det 

gångna året. 

Vi har dock under senaste delen av 

verksamhetsåret blivit tvungna att foku-

sera på att finna nya lokaler för verksam-

heten, vilket i sin tur tyvärr tagit mycket 

energi från den primära verksamheten. 

Ambitionen framöver kommer därför att 

vara att i första hand finna en ny lokallös-

ning så att verksamheten kan fortsätta att 

utvecklas i positiv och trivsam anda.

Klubblokalen
Föreningen har fram till och med den 30 

september 2013 en förhyrd lokal, ”Cigar-

rummet”, på Sparrensgatan 3 i centrala 

Karlskrona. Fastigheten där lokalen är 

belägen har under året bytt ägare. Den 

nya fastighetsägaren har efter övertagan-

det sagt upp klubbens kontrakt på hyra av 

lokalen. Uppsägningen gjordes 2013 06 24.

Vid ett snabbinkallat medlemsmöte be-

slutades att en klubblokalskommitté skulle 

ta ansvaret att bereda den uppkomna 

situationen, ta in förslag till ny lokal via 

klubbmedlemmar och andra, ta kontakt 

och diskutera/förhandla med fastighetsä-

gare samt titta på de lokalförslag som kan 

anses lämpliga.

Vid medlemsmötet bestämdes också 
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att om vi inte funnit lämplig ersättnings-

lokal före utgången av september månad, 

skall föreningens inventarier och lösöre 

inhysas på lämpligaste sätt i någon typ av 

förrådslokal tills frågan om ny lokal är löst. 

Medlemmar
Föreningen hade vid halvårsskiftet 23 

medlemmar och 36 stödmedlemmar.

Medlemmarna presenteras på klubbens 

hemsida.

Medlemsavgiften är för närvarande 

600 kronor per år. Stödmedlem betalar 

100 kronor för 2 år.

Verksamhet
Under året har verksamhet bedrivits 

kontinuerligt, med mötesdagar första 

tisdagen varje månad, men med sed-

vanligt uppehåll under sommarmåna-

derna. Under verksamhetsåret har också 

”mötesplaneringskommitte’n” lagt ett pro-

gram för varje månadsmöte och sett till 

att en ny cigarr presenterats och avnjutits 

vid varje månadsmöte.

En del av verksamheten är inköp 

och försäljning av cigarrer till klubbens 

medlemmar.

Inköpen har klubbens Cigarrmästare/

Humidore, skött tillsammans med Pre-

sidenten. Målsättningen är att klubbens hu-

midor alltid skall innehålla ett lagom stort 

urval cigarrer av olika karaktär, storlek och 

pris.

Hemsidan
Vice presidenten, Lasse Carlsson, arbe-

tar oförtrutet vidare med vår hemsida 3



www.carlscorona.com, där vår samlade 

medlemsinformation finns. Hemsidan har 

fortsatt att växa allteftersom verksam-

heten genomförts och dokumenterats. 

Vi har vår egen domän. Vår leverantör av 

webhotell är ”Altefur Webdesign” med 

säte i Karlskrona.

På vår hemsida har vi även ett diskus-

sionsforum (cigarrprat) som används

av deltagare från hela Sverige/världen. 

Kenneth Gyllensting ansvarar för detta 

diskussionsforum. 

Vi kan liksom tidigare stolt konsta-

tera, att vi har en mycket väl sammansatt 

hemsida där man kan följa Carlscorona 

Cigarrklubbs verksamhet, men också i öv-

rigt hitta det mesta av intresse om cigarrer 

och cigarrtillbehör.

Träffar under verksamhetsåret
Augusti 

Ett mindre antal av medlemsskaran samla-

des på restaurang Castello för att efter en 

inspirerande guidad rundvandring av Rizah 

Kulenovic i Museet The Kulenovic Collec-

tion, inta en god måltid som avrundades 

på Castellos uteservering med espresso 

och månadens cigarr, Vegas Cubanos 

Corona, Special Cuban Blend.

September 

Harkalas, årsmöte och kräftskiva hölls i 

klubblokalen där det efter årsmötet bjöds 

på svenska kräftor, Lasse Carlsson hade 

förtjänstfullt arrangerat kräftkalaset med 

allehanda delikata tillbehör. Därutöver 

ädla drycker och månadens cigarr, Gurkha 

Vintage Shaggy Toro Connecticut. 4
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Oktober 

Kerstin arrangerade årets höst- och ok-

toberfest. Det var det dax för kroppkakor 

med alla klassiska tillbehör. Naturligtvis 

dracks det ett antal olika sorters oktober-

festöl som hade införskaffats till cigarrklub-

bens oktoberfestmåltid.

Eftersom det även var kanelbullens dag 

i faggorna, ville vi fira detta, så Kerstin hade 

bakat kanongoda bullar som serverades till 

kaffet. Oktoberfesten avrundades med må-

nadens cigarr, Quesada Oktoberfest Cigarr!

November 

Marcus H, kvällens klubbvärd bjöd på 

ölprovning med tilltugg tillsammans med 

Fredrik Olsson, lokal ölbryggare från Karls-

krona. 

Månadens cigarr var Arturo Fuente 

Hemingway Short Story.

December 

Julfest och cigarrprovning. Klubbvärd Lasse 

C. Kvällen började med glögg och pep-

parkakor med grönmögelost. Sedan hade 

Lasse fixat ett fantastiskt sill-/julbord med 

11 sorters sillinläggningar, Jansons frestelse, 

kallrökt och gravad lax, ägg o räkor, ostar 

mm. Det gavs ändå utrymme för provning 

av The Griffin's XXVIII Special Edition 2012 

efter den fantastiskt goda julmaten.

Utöver ”julbordskvällen” samlades som 

blivit brukligt under de senaste åren, en i år 

mycket liten skara cigarrälskare (kanske på 

grund av snöoväder) till en uppesittarkväll 

på ”Lilla julafton”. En ny tradition i klubben 

för de som vill varva ner efter alla julför-

beredelser, alternativt ta kraft i en stunds 5

Quesada 
Oktoberfest Cigarr

Arturo Fuente 
Hemingway Short Story.

The Griffin's XXVIII 
Special Edition 2012
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njutbar gemenskap med en cigarr och 

goda vänner inför jul- och nyårsfirandet!

Januari 

Ingvar Karlsson, kvällens klubbvärd, berät-

tade med inlevelse och stor kunskap om 

Kristianopels historia och bjöd på super-

god hemlagad ärtsoppa med varm punsch. 

Månadens cigarr, Acid, Kuba Kuba, en 

smaksatt cigarr som gav deltagarna smak-

intryck som fick ett blandat mottagande. 

Februari 

Månadsmötet inleddes med en otro-

ligt god gryta som kvällens värd Ingvar 

Kihlström hade lagat. Mikael A (klubbens 

förra president), som är en inbiten samlare 

av Fantomentidningar, gav oss massor av 

information om historien runt Fantomen, 

avslutade föredraget med Fantomenfilm 

från 50-talet. Fantomentemat avslutades 

med frågetävling om Fantomen som efter 

rafflande avslutning med utslagsfrågor 

mellan kombatanterna kunde ”Fantomen-

segraren” Jocke koras! 

Månadens cigarr som avnjöts var, 

J.Fuego Delirium Belicoso, som föll de allra 

flesta på läppen.

Mars

Kvällen gick i sorgens tecken – vi hade 

samlats till en minnestund för vår tyvärr 

snabbt bortgångna cigarrbroder Fredrik 

Wernstedt.

Fredrik var den som tillsammans med 

Lasse skapade den numera välkända Carls-

Corona Cigarren. Lasse C bjöd sedan på 

Acid, Kuba Kuba

J.Fuego Delirium Belicoso

CarlsCorona Cigars
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CarlsCorona cigarrer och berättade lite 

om sina minnen med Fredrik.

April

Klubben gästades av Anja Robertsson, 

innehavare av ChocoLatte i Karlskrona, 

som bjöd på kunskaper och provning av 

kaffe och choklad. Till detta hade kvällens 

värd införskaffat en alldeles utmärkt rom, 

som passade bra till kaffe, choklad och må-

nadens cigarr, Ashton Aged Maduro #10.

Maj 

Månadsmötet maj gick i mexikansk tema. 

Mats, kvällens klubbvärd bjöd på en 

mexikansk variant av Chili Con Carne 

med cacao i! Till kaffet presenterade Mats 

månadens cigarr, Miranda Maximiliano från 

Fabrica De Puros La Victoria, Mexiko.

Juni 

MC-tur och grillfest. Carlscorona 

Smokin´Riders årliga motorcykeltur avslu-

tades med en mycket uppskattad grillfest 

hemma hos Michael, Victoria och lilla Elise. 

Välkomstbål och tipsrunda inledde grillfes-

ten, vilket allt genomfördes i den lummiga 

trädgården under den ljumma sommar-

kvällen.

Denna kväll avnjöts diverse olika cigar-

rer, de flesta hämtade ur klubbens humidor.

Ashton Aged Maduro #10

Miranda Maximiliano, Fabrica 
De Puros La Victoria, Mexiko
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Styrelsen
Styrelsens arbete har präglats av en 

obyråkratisk anda, och vanliga möten har 

behandlat löpande ärenden om verksam-

heten i enighet utan protokoll. Årsmötet 

genomförde vi i klubblokalen/cigarrummet 

6 september 2012.

Styrelsen har under året bestått av:

Styrelsen har under året bestått av:

President  Leif Petersson

Vice President  Lasse Carlsson

Skattmästare  Olle Klein

Notarie   Leif Johansson

Humidore & Cigarrmästare (ledamot) 

  Kenneth Gyllensting

Ledamot  Gunnar Svensson  

Ledamot  Fredrik Wernstedt

Övriga uppdrag
Revisorer Mats P Olsson

  Lasse Larsson

Valberedning  Ingvar Karlsson

  (sammankallande)

  Ingvar Kihlström 

  Calle Tunroth
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Leif Johansson   

Notarie

__________________________________________________

Gunnar Svensson

Ledamot

Karlskrona den 3 september 2013
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Slutord
Ett stort tack riktas särskilt till alla 

inblandade för det nedlagt arbetet 

och engagemang i samband med all 

verksamhet under det gångna året. 

Den nya styrelsen har stora 

utmaningar att hantera under det 

kommande året för att vidmakthålla 

och utveckla föreningens verksamhet 

ytterligare till gagn för medlemmarna 

och för att attrahera nya medlemmar. 

Avgående styrelsen vill tacka för sig 

för det gångna året och önska den 

nya styrelsen all lycka till.



www.carlscorona.com


