Protokoll för årsmöte I Svenska Hembryggareföreningen

2016-03-13
På Frey's hotell, Bryggaregatan, Stockholm
Ordförande Christian Olsson öppnade mötet
a. godkännande av kallelseförfarandet
Årsmötet godkännde kallesleförfarandet med acklamation.
b. fastställande av dagordning
Årsmötet fastställde dagordningen med acklamation.
c. val av mötesordförande och mötessekreterare
Årsmötet utsåg Dan Nilsson till mötesordförande och Christian Olsson till mötessekreterare.
d. val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall
justera protokollet
Jonas Andersson och Håkan Liljegren valdes till justeringsmän.
e. styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Verksamhetsberättelsen sammanfattades (bilaga 1) av medlemmar ur styrelsen och
kommittéerna. Därefter följde det frågor. Årsmötesdeltagarna var mest intresserad av
Europa-samarbetet som inletts, den stora ökningen av utnyttjande av medlemsöltjänsten som
dommarkommittéen tillhandahåller, redaktionens extra stora receptnummer samt
fortsättningskursen som utbildning håller på att ta fram.
f. kassörens ekonomiska berättelse
Mattias Engblom redovisade det ekonomiska läget för föreningen samt presenterade en
föreslagen budget för 2016 (bilaga 2).
g. revisorernas berättelse
Mötesordförande Dan Nilsson läste upp revisorns berättelse (bilaga 3).
Den tillstyrkte:
- att årsredovisningen fastställts.
- att uppkommet överskott balanseras i ny räkning.
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
h. fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret med acklamation.
i. fastställande av medlemsavgift
Mattias Engblom redogjorde att den föreslagna budgeten var beräknad på samma
medlemsavgift som råde 2015 och rekommenderade därför ingen ändring av

medlemsavgiften. Det fanns inga motförslag och årsmötet fastslog med acklamation att hålla
medlemsavgiften oförändrad.
För svenska adresser:
200kr per år
500kr för tre år (om det tecknas direkt)
För utländska adresser:
300kr per år
j. behandling av inkomna motioner och propositioner
Sex motioner inkomm till årsmötet (bilaga 4).
Motion 1:
Motionsförfattaren klargjorde att han ville att formuleringen skulle ändras vid inträde för
folketsvaldeltagare och att det skall vara en person per brygd istället för en medbrvgaare.
Evenemangskommittéen meddelande att det var så regien redan tilllämpades.
Förslagen som ställdes fram var:
Styrelsens förslag att avslå motionen.
Årsmötets förslag att avslå motionen samt att ålägga evenemangsgruppen att ändra regien.
Årsmötets förslag fastslogs med acklamation.
Motion 2 & 3:
Motion 2 & 3 behandlades tillsammans då syftet för båda var att ändra reglerna för folkets val.
Efter en debatt huruvida det var årsmötets uppgift eller evenemangsgruppen att skriva
reglerna för folketsvaltävlingar framkom det tre förslag:
Motionsförfattarens förslag se bilaga 4.
Styrelsens förslag att avslå motionerna.
Årsmötets förslag att avslå motionera samt att ålägga evenamangsgruppen att leda en
utredning med de andra kommittéerna om vad som är den bästa indelningen av
tävlingsklasser i folkets val. Klar och presenterad senast 15 september 2016.
Årsmötet fastlog årsmötets förslag med acklamation.
Motion 4:
Efter en kort debatt så fanns det bara ett förslag kvar och det var styrelsens förslag att avslå
motionen.

Årsmötet fastslog styrelsens förslag med acklamation.
Motion 5:
Motionen gällde ett antal defekter och tekniska begränsingar i det digitalröstningsystem som
används vid folkets val-tävlingar. Diskussionen handlade om hur man skall få rösta och vad
som borde vara tillåtet respektive inte tillåtet när man röstar.
Två förslag framkom efter diskussionen:
Styrelsens förslag att avslå motionen.
Årsmötets förslag att ålägga styrelsen att utreda vilka problem det finns och vad det skulle
kosta samt hur det borde lösas de problem som finns med systemet, och presentera sitt
förslag senast 15 septemeber 2016.
Årsmötet fastställde årsmötets förslag med acklamation.
Motion 6:
Motionsförfattaren presenterade sin motion och fick mycket medhåll från årsmötet.
Det fanns bara ett förslag att gå på motionsförfattarens linje och årsmötet fastslog motionen
med acklamation.
k. val av styrelse
Valberedningen under ledning av Dan Nilsson presenterade sitt förslag till styrelse som var:
llja Hallberg (Kristineberg) - omval
Sergej Rigby (Vallentuna) - omval
Edvard Ahlsén (Vasastan) - omval
Jonas Andersson (Stockholm) - nyval
Samantha Gainsford (Bromma) - nyval
Daniel Borg (Sundbyberg) - nyval
Peter Pinaitis (Linköping) - nyval
Stefan Alexi (Lund) - nyval
Varje föreslagen medlem presenterade sig själv utom Peter Pinaitis och Stefan Alexi som ej
närvarade under årsmötet. Dan presenterade Peter och Martin Björk hjälpte till att presentera
Stefan.
Det framkom inga andra förslag från årsmötet och årsmötet röstade igenom
valberedningensförslag med acklamation.
I. val av en revisor samt en revisorssuppleant för ett år
Valberedningen föreslog att sittande revisor Karl-Axel Lindbergh skulle omväljas samt att
Martin Björck skulle väljas till revisorsuppleant.
Årsmötet hade inga andra förslag.

Årsmötet valde Karl Axel Lindbergh till revisor och Martin Björck till revisorsuppleant med
acklamation.
m. val av två valberedare
Valberedningen ställde sig till förfogande för ytterligare ett år bestående av Dan Nilsson, Jonas
Carlfjord och Jimmy Berglund. Jimmy hade erbjudit sig att ställa sin plats till förfogande ifall
årsmötet hittade en lämplig kandidat.
Årsmötet föreslog Christian Olsson till valberedningen
Årsmötet valde Dan Nilsson, Jonas Carlfjord (sammankallande) och Christian Olsson som
valberederare med acklamation.
Mötesordförande Dan Nilsson stängde mötet

Dan Nilsson, Mötesordförande

Håkan Liljegren, justerare

Jonas Andersson, justerare
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