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Inledning
Föreningen bildades / konstituerades den 

1 april 2000 utav några cigarrintresserade.

Nu kan vi lägga ytterligare ett år 

bakom oss. Intresset för cigarrer och 

kulturen kring dessa är fortsatt positivt 

men vi ser tyvärr en minskning på antalet 

deltagande under det gångna verksam-

hetsåret. Föreningen har under verksam-

hetsåret haft verksamhet varje månad 

med uppehåll på sommaren. Vårt 10 års 

jubileum firade vi den 7 maj 2010 på Café 

Greven i Karlskrona.

Nu när vi summerar det gångna året 

måste vi säga att 10 år är en lång tid men 

att vi är glada att vi kontinuerligt haft verk-

samhet hela tiden med hög kvalitet. 

Föreningen har en förhyrd lokal 

”cigarrrummet” på Sparrensgatan 3 i 

centrala Karlskrona. 

Cigarrodlingen som Fredrik Wern-

stedt och Lasse Carlsson drivit har de 

lagt ned, mycket pga. det stora arbete 

som det innebär, dock har de lanserat 

en jubileumscigarr i år lagom tills 10 års 

jubileumet. Ett extra stort tack för deras 

speciella projekt under ca 5 år.

Vi har beslutat ändra vårt verksam-

hetsår till siste juni till 1 juli för att bättre 

passa ihop med vår verksamhet. Detta är 

den första verksamhetsberättelsen efter 

förändringen, eftersom den förra var på 

18 månader för att komma i fas. Nu om-

fattar denna 12 månader 1 juli 2009 t.o.m. 
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Medlemmar
Föreningen hade vid halvårsskiftet 23 

medlemmar och 34 stödmedlemmar. 

Medlemmarna redovisas på vår hemsida. 

Medlemsavgiften har varit 600 kronor per 

år. Stödmedlem betalar 100 kronor för 2 år.

Verksamhet
Under året har verksamhet bedrivits 

kontinuerligt, främst den första tisdagen 

varje månad har varit föreningens vanliga 

mötesdagar med uppehåll under sommar-

månaderna.

Första tisdagen varje månad har varit 

den dag flest medlemmar slutit upp. 

Föreningens medlemmar Fredrik 

Wernstedt och Lasse Carlsson

Har avslutat sitt cigarrprojekt och som 

de lyckats mycket bra med, men tar lit för 

mycket tid och kraft och det är det som 

gör att de avslutar projektet. Carlscorona 

Cigars heter märket och vi i föreningen 

har haft tillfälle att prova och att köpa 

några av läckerheterna. Ett stort tack 

riktas till Fredrik och Lasse för att spridit 

kunskapen om cigarrodlingens konst. 

Carlscorona Cigars drivs i ett bolag helt 

fristående från föreningens verksamhet 

men i nära samverkan, deras hemsida är 

http://carlscoronacigars.se

En del av verksamheten är inköp och 

försäljning av cigarrer till klubbens med-

lemmar, inköpen har främst Humidoren 

Kenneth Gyllensting skött på ett föredöm-

ligt sätt.

Kenneth Gyllensting är invald i Svenska 

CigarrAkademien, föreningen är också är 

medlem i densamma.

I år, 2010 firade föreningen 10 års 
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Omslagsbild: Micke A serverar 
skumpa under klubbens 

10-års jubileum.



jubileum. Styrelsen hade tillsatt en ar-

betsgrupp som förberedde festligheterna 

dessutom har en skrift om föreningens 

10 år tagits fram som är bilaga till denna 

verksamhetsberättelse. Ett stort tack till 

alla inblandade i den minnesvärda högti-

den på Cafe Greven den 7 maj 2010 och 

framtagandet av skriften.

Hemsidan
Lasse Carlsson arbetar flitigt med vår 

hemsida www.carlscorona.com, där 

vår samlade medlemsinformation finns. 

Hemsidan har under året förändrats och 

fortsatt växa allteftersom verksamheten 

genomförts och dokumenterats. Vi har vår 

egen domän. Vår leverantör av webhotell 

heter Altefur Webdesign och finns repre-

senterat i Karlskrona. 

Hemsidan, vår samlingsplats på nätet 

har uppdaterats av vår vice president 

Lasse Carlsson på ett mycket föredömligt 

bra sätt och skall ha ett stort tack för 

detta arbete.

På vår hemsida har vi även ett diskus-

sionsforum (cigarrprat) som har används 

av deltagare från hela Sverige/världen. 

Kenneth Gyllensting ansvarar för denna. Vi 

har en mycket väl sammanställd länksida 

där du kan hitta det mesta om cigarrer 

och tillbehör.

Träffar under verksamhetsåret
September 

Harkalas, årsmöte och kräftskiva hölls i år 

hemma hos Micke A, president i cigarr-

klubben.

3



Oktober 

Anders Lütz arrangerade en herrparfyms-

provning innan vi doftade serverades en 

stor räkmacka.

November 

Pokerturnering och en mycket god Chili 

Con Carne serverad av Ingvar Ka.

December 

Uppesittarkväll, en ny tradition i klubben! 

Februari 

Tårtkalas, Mats hade skaffat en god tårta!

Maj 

10 års jubileum.  Tiden går fort när man 

har roligt!. 42 personer firade klubbens 

jubileumet på Café Greven. 

Kvällen började i klubbens njutarrum 

där Micke Andersson (klubbens presi-

dent) med van hand serverade "skumpa"!

Senare på kvällen anslöt alla på 

Café Greven för den stora festligheten. 

Efter välkomstdrinkar och snittar skulle 

en femrätters meny avsmakas. Alla fick 

Carlscorona cigarrklubbs 10-års jubi-

leumscigarr X, tillsammans med en jubi-

leumsskrift om klubbens tio år. Cigarren 

har tagits fram av CarlsCorona Cigars och 

var unik, en blandning av tobak från 5 års 

odling!

Micke Andersson höll välkomsttal och 

Carl Wachtmeister  från Cigarrklubben 

Gustaf V, överlämnade en gåva med 25 st 

Corona.

Olle Klein skötte lottförsäljningen. 

Efter maten flyttade vi ut till ett tält i träd-4



gården, nu skulle det serveras dessert, kaffe, 

avec och cigarrprovning!

Andreas Lundskog från Brobergs i 

Göteborg var kvällens huvudsponsor.

Andreas höll en cigarrprovning - Art of 

Blending. Mycket speciell och lärorik.

Juni 

MC-tur och grillfest. Carlscorona 

Smokin´Riders årliga tur med grillfest hos 

Marianne och Ingvar Karlsson.

Augusti 

Improviserad sommarträff på Playbar.

Styrelsen
Styrelsens arbete har präglats av en obyrå-

kratisk anda, och vanliga möten har

behandlat löpande ärenden om verksamhe-

ten i enighet utan protokoll. Årsmötet

genomförde vi hemma hos Presidenten Mi-

kael Andersson i Mariedal den 1 september 

2009.

Styrelsen har under året bestått av:

President  Mikael Andersson

Vice President  Lasse Carlsson

Skattmästare  Mats P. Olsson

Notarie   Leif Johansson

Humidoren & Cigarrmästare (ledamot) 

  Kenneth Gyllensting

Ledamot  Gunnar Svensson  

Ledamot  Fredrik Wernstedt

1:e Suppleant  Henrik JP Åkesson

2:e Suppleant Leif Petersson 

Övriga uppdrag
Revisorer Lasse Larsson

  Olle Klein5
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Slutord
Ett stort tack riktas särskilt till alla inblan-

dade för det nedlagda arbetet i samband 

med all verksamhet under det gångna året 

och särskilt till det arbete som gjordes i 

samband med 10 års jubileumet. Den nya 

styrelsen har angenäma utmaningar att tas 

med det kommande året för att utveckla 

föreningen verksamhet ytterligare och 

göra det intressant för medlemmarna och 

attrahera nya. Avgående styrelsen vill tacka 

för sig för det gångna året och önska den 

nya styrelsen all lycka till.



__________________________________________________

Mikael Andersson   

President

__________________________________________________

Mats P. Olsson    

Skattmästare

__________________________________________________

Kenneth Gyllensting   

Cigarrmästare/Humidore

__________________________________________________

Fredrik Wernstedt

Ledarmot

__________________________________________________

Leif Petersson

2:e suppleant

  

__________________________________________________

Lasse Carlsson

Vice president

__________________________________________________

Leif Johansson   

Notarie

__________________________________________________

Gunnar Svensson

Ledarmot

__________________________________________________

Henrik JP Åkesson

1:e suppleant

  

Karlskrona den 7 september 2010

Carlscorona cigarrklubb, verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07
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www.carlscorona.com


