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Mötets öppnades med en skål av föreningens ordförande Peter Högström.
Kallelseförfrandet godkändes
Dag ordningen fastställdes.
Två övriga frågor lades till. Budgetförslag &
Avtackning av avgående styrelseledamöter
Peter Högström valdes till mötesordförande & Jessica Heidrich till mötessekreterare
Karl-Axel Lindberg & Jan Åldemo valdes till justeringsmän tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003, se bilaga 1.
Kassörens ekonomiska berättelse för 2003, se bilaga 2.
Populärversion, se bilaga 3.
Revisorernas berättelse, se bilaga 4
Jan Åldemo intygade att räkenskaperna befunnit sig i god ordning och att medlem använts på för
föreningen fördelaktigt sätt. Han sammanfattade räkenskaperna med ”Styrelsen har utfört ett
enormt arbete, med mycket verksamhet för väldigt små summor”
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet.
Val av styrelseledamöter för ett år
Valberedningen har till årets årsmöte gjort ett fantastiskt arbete. Flera nya kandidater har
identifierats och kontaktats. Två helt nya samt att de redan nu arbetar på några som eventuellt är
intresserade till nästa år, när de ”rensat” lite i sina agendor.
Två nya entusiaster valdes in Fredrik Almström & Rikard Johansson.
Omval av Peter Högström, Charles Cassino, Dan Nilsson, Anders Lundquist, Stefan Edrén, Leif
Andersson, David Medows. (Jessica Heidrich & Torsten Hannerfeldt ställde ej upp för omval)
Val av revisor samt revisorsuppleant för ett år
Jan Åldemo omvaldes till revisor och Karl-Axel Lindberg omvaldes till revisorsuppleant
Val av valberedare
Eftersom valberedningen redan börjat jobba på nästa års styrelse så omvaldes Bo Belin, Helena
Eriksson & Jan B Olsson till valberedningen.
Medlemsavgifter för kommande år (i Sverige och utlandet)
Kvarstår 175kr i Sverige och +100kr av portoskäl dvs 275kr för utlandsmedlemmar
Beslut om andra inkomna motioner publicerade i nr 1 av Hembryggaren 2004
Inga inkomna motioner
Övriga frågor
*Styrelsens budgetförslag, se bilaga. 5
Vad skall göras för föreningens överskott? Förslag från mötet var att tex ställa ut SHBF på
Helsinki Beer Festival för att pusha för hembryggning och väcka våra hembryggande vänner i
öst & pisserännekontainer till SM för att lösa folks dräneringsproblem.
*Avtackning av avgående styrelseledamöter.
Jessica Heidrich & Torsten Hannerfeldt avtackades med blomster och presenter från föreningen.
Mötets avslutande
Vid protokollet

Justeras

Jessica Heidrich

Jan Åldemo

Justeras
Karl- Axel Lindberg
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2003-04-27 - 2003-04-24.
Styrelsearbetet:

Årets niohövdade styrelse bestod från början av 7 gamla rävar och 2 rookies. Mycket tack vare de nya krafterna
har året känts lättare, trevligare och mindre rutinartat och det är imponerande att se med vilken pondus Danne
och David klivit in i styrelsen. Arbetet har i sedvanlig ordning skett efter devisen: Ju trevligare vi har desto lättare
blir bördan!
Även detta år har styrelsearbetet delats upp i olika ansvarsområden/kommittéer som varit mer eller mindre
självgående vid sidan av styrelsemötena. Detta underlättar naturligtvis i och med att vi på mötena kan
koncentrera oss på avrapportering istället för att detaljdiskutera varje ämne.
Under perioden har styrelsens arbete underlättats ytterligare av att ordföranden varit arbetslös och kunnat ägna
stor del av sin tid åt föreningsarbete.
Under den gångna mandatperioden har styrelsen haft nio protokollförda möten.

Under året har ansvaret varit fördelade enligt följande;
Personer med fet stil är medlemmar i styrelsen övriga är adjungerade utan styrelseansvar
Ansvar / Post

Person

Enskilt ansvar

♦
♦

Ordförande
Vice ordförande

Peter Högström
Charles Cassino

♦
♦

Kassör
Webmaster

Anders Lundquist
Micael Baudin

Hemsidan

♦

Evenemangskommittée

Leif Andersson
Charles Cassino

General för StBWF
Lagerchef, tryckeritrollare och allkonstnär

♦

Redaktionskommittée

Torsten Hannerfeldt
Bo Belin
Bosse Bergenståhl

Redaktör
Teknisk redaktör, tryck och utskick av tidningen
Sättning, design och layout

♦

Domarkontaktansvarig

Stefan Edrén

♦

Pressansvarig

Leif Andersson

♦

Kursansvarig

Charles Cassino

Studierektor

♦

Medlemsregistrering

Svante Ekelin

Medlemsregistrering, Fakturering m.m.

♦

Domarkommitté

Jessica Heidrich

Ordförande

Björn Arvidsson
Stefan Edrén
Peter Högström

Medlemsregistering o.dl.
Enligt överenskommelse sköter Svante medlemshanteringen mot viss ersättning. Så har även skett i år med
sedvanlig bravur.
Tyvärr, men fullt förståeligt med tanke på alla dom år han skött medlemshanteringen, så meddelade Svante under
senhösten att han önskar bli entledigad från sitt ansvar. Detta slog naturligtvis ned som en bomb i styrelsen som
ju under många år kunnat koncentrera sig på att utveckla föreningen tack vare att Svante dragit det oerhört tunga
lass han gjort. Vi har dock kommit överens med Svante att styrelsen så fort som möjligt skall ta över hans
arbetsuppgifter.
När så styrelsen slutligen accepterat att vi sitter med Svarte Petter på hand så har vi efter en längre diskussion
kommit fram till följande lösning. Micke Baudin kommer att lägga upp en webdatabas över samtliga
medlemmar. I denna funktion kommer det att ingå att nya medlemmar får mata in och ändra sina uppgifter själva.
Funktionen kommer naturligtvis vara lösenordsskyddad. Vår eminente kassör Anders Lundquist kommer att ta

över ansvaret för medlemshanteringen, dvs registrering av inbetalda medlemsavgifter och framtagning av
aktuella medlemslistor för utskick av tidningen eller inför olika evenemang. Anders kommer också att ta över
ansvaret för fakturering och nätbeställningar.

Medlemsantalet:
Den stora frågan inför årets årsmöte var om vi lyckats spränga 1000 vallen och gå in i Mac I. Svaret är som
vanligt svårt att reda ut men helt säkert är att vi ökat medlemsantalet kraftigt från förra årets 867 Vid årets utgång
var vi 966 medlemmar för att i nuläget vara ca. 950 i och med att vi alltid tappar ett antal som gick med inför
förra SM men som inte förnyat sitt medlemskap. Det viktiga är i varje fall att vi på väg åt rätt håll och med tanke
på det ökade antalet kurser och hur välbesökta de senaste årens SM evenemang varit så skall det väll katten till
om vi inte är över 1000 inom kort.

Hemsidan:

Hemsidan fortsätter att få mycket fina vitsord. Micke Baudin har fortsatt att jobba på den för att förfina och
upprätthålla den standard som vi satte vid lanseringen.

Nytt för i år på hemsidan är;
-

Under SHBF rubriken har vi lagt till en underrubrik med namnet ”På gång”. Tanken är att man här ska
kunna se direkt vad styrelsen och andra kommittéer arbetar med.
- Alla recept till och med 2003, utom några få från 2002, är nu inlagda i databasen.
- Antalet onlineartiklar har utökats
- Dokumenten nybörjare, satsbryggning, delmäskning och helmäskning har omarbetats.
- Under SHBF/Medlemsskap finns det numera en länk med namnet ”Motionera” för att man när som helst
skall kunna skicka en motion till styrelsen direkt via hemsidan.
- Under SHBF/Medlemsmatrikel finns numera en funktion där det är möjligt att lägga in sina personuppgifter i
det nya frivilliga medlemsregistret. För närvarande omfattar matrikeln 39 personer.
- Efter förra årets kritik så har vi försökt presentera resultat från träffar och SM snabbare, något vi lyckats med
för det mesta.
På gång på hemsidan:
- Inom kort kommer version två av receptdatabasen att lanseras. Den största förändring för användaren
kommer att vara att man också kan söka på recept från träffar och Folkets val men även presentationen är
omarbetad en smula.
- Vi håller på att arbeta fram rutiner för att man skall kunna beställa olika slags föreningsprylar direkt över
nätet. Aktuellt först är T-shirts, mössor och barhanddukar. Inom kort kommer vi också att beställa glas med
föreningsloggan på. Även dessa skall det vara möjligt att beställa över nätet så småningom.
- Interaktiv karta över var i landet medlemmar anslutna till frivilliga medlemsdatabasen finns.
- Belöning av var x-te hemsideträff. Ungefär 4 ggr per år skall en T-shirt delas ut till en lycklig vinnare.
Vinnaren förbinder sig dock att svara på några korta frågor vars svar ev. kan komma att publiceras. Micke B
ansvarar för upplägget.
- Anders Lundquist har tagit fram ett brygglexikon där dom vanligaste uttrycken finns förklarade. De 20 allra
vanligaste har sedan David Meadows översatt till engelska.

Hembryggaren:

Just när vi trodde att vi skulle få åtnjuta lite lugn, ro och stabilitet i det redaktionella arbetet så lät Totte
Hannerfeldt meddela att han tänker avsäga sig det redaktörsskapet och dessutom hoppa av styrelsearbetet för att
bygga ut sitt hus. Än en gång såg vi ner i avgrunden och bävade för hur man än vänder och vrider på sig så är ju
tidningen föreningens själ. Så med det är med sorg jag nu riktar ett enormt stort tack till Totte för att han har
dragit tidningslasset sedan sommaren 2001. Totte har också lovat att vara kvar som stöd till redaktionen under
hösten samt att han kommer att agera officiell SHBF fotograf så ofta han kan.
Totte tyckte att redaktörsarbetet skulle underlättas väsentligt om det kunde delas mellan flera personer. David
Meadows meddelade att han gärna ville syssla med tidningen men att han skulle behöva hjälp, dels för att hans
svenska inte alltid är helt korrekt men framför allt för att han har problem med axlar och rygg och därför inte kan
sitta alltför mycket framför datorn.
Efter en kort stunds spånade kom vi i styrelsen fram till att fråga Johan Håkansson och Fredrik Nifvert. Två
driftiga och utåtriktade killar som utgör det välkända Ulfards Bryggeri. Tack och lov så tyckte även dom att det
skulle vara kul att jobba med tidningen. Med andra ord kommer redaktionen från och med nr. 3 2004 att vara
spridd över stora delar av landet i och med att David bor i Stockholm, Johan i Kalmar, Fredrik i Göteborg och
Bosse Bergenståhl, som sköter design, layout och sättning, bor i Skåne. Detta är unikt i föreningens historia och
något som verkligen borde vara av godo ur förenings och tidningssynvinkel.

Bosse Belin har fortfarande en aktiv roll i tidningsarbetet och han ansvarar numera för att tryckningen blir gjord.
Dessutom har han sett till att lyfta bördan med packning och distribution från styrelsens axlar genom att detta
numera är utlejt till firman han jobbar på.

Bryggklubbar/kontakter med bryggare över hela Sverige.
Kontakterna med bryggklubbarna i landet förbättras ständigt. Som ordförande har jag sett det som en stor del av
mitt ansvar att försöka bygga upp ett stort kontaktnät med bryggare och bryggklubbar från landets alla hörn. I och
med att årets styrelse konstituerade sig så beslöt vi dessutom att Danne Nilsson skulle överta uppbyggandet av
nätet av kontaktpersoner/regionsansvariga runt om i landet.
Syftet med att ha ett gäng regionsansvariga kontaktpersoner är naturligtvis att tillvarata hela bryggarsveriges
intressen och ge medlemmar ute i landet en större möjlighet att påverka föreningens inriktning under hela året.
De regionsansvariga har också fått en egen mailinglista så att dom kan prata snabbare med varandra. Den går
under namnet ”brewlink”.
I år finns det 14 bryggklubbar. listade på hemsidan, varav 8 har egna hemsidor som vi länkat till. Två av dom
som inte har hemsidor har dessutom valt att beskriva sig själva lite närmare under Hembryggning/bryggklubbar.
14 är förvisso en bra summa men jag vet ju att det finns fler klubbar runt om i landet. Hör av er så lägger vi upp
er, plats finns ju också för en presentation av klubben om ni så önskar.

Hembryggarträffar:
Under året har vi glädjande nog kunnat konstatera ett ökat intresse för samtliga bryggarträffar. Efter det att
styrelsen tog beslutat på att införa en smärre avgift på samtliga träffar för att täcka omkostnaderna så har träffarna
slutat gå med förlust. Att vi sedan blivit sponsrade med en del korv och bröd under året gjorde inte saken
sämre….
Sommarölsträffar hölls i år i sedvanlig stil i början av juni. I Göteborg höll man till på restaurang Henriksberg
och i Stockholm höll vi till i Ryszard Berymas ekoby vid skogsbrynet i Björkhagen. I skåne bjöd som vanligt
Anders Boström på sig själv, sin grill och en schwartsbier medans besökarna tog med sig egna alster. I augusti
bjöd för andra året i rad Morgan Peilot in till ölandsträff. Som vanligt en mycket trevlig tillställning som förutom
härliga grillade entrecoter och massor av god öl också innehöll en nyrenoverad lada i vilken vi sjöng, spelade och
dansade natten lång. Enligt planerna så träffar att arrangeras efter samma mönster även i år.
Höstölsträffen i Stockholm blev i år en extra gemytlig tillställning i och med att betydligt fler kom lockades av
den nya given med tema på höstölsträffen. Brygg klubben Rolling Beers stod som värdar med sin lokal på
Södermalm i Stockholm och temat för dagen var Wild, Wild West eller amerikansk öl.. Som tur var blev vädret
hyggligt för det visade sig snart att lokalen var en smula liten i och med att vi blev ca. 80 personer som njöt av
allsköns uppinningsrikedom bland de 18 ölen. Allt från kaffekryddad porter över normala amerikanska ales till en
fantastisk pumpaöl fanns på menyn. Pumpaölen, brygd av David Meadows, vann en överlägsen seger i folkets
val. Höstens tema blir Tyskland, kanske en något stramare tillställning (c:

Vinterölsträffar hölls också dom som vanligt i Göteborg och Stockholm. I Göteborg samlades hela 50 öl
konnässörer + bryggare i Bishop Arms mysiga lokaler för att avnjuta 12 brygder varav en mustig schwartsbier
brygd av Rolf Sten drog längsta strået. I Stockholm var det rekordmycket folk, ca 100, som i snöyran tog sig till
Björkhagen och Ryszards föreningslokal. Det grillades korv i full snöstorm, den öppna brasan värmde gott och
hembakt surdegslimpa hade Ryszard också fixat. Vann gjorde dom som kom dit för bryggarna bjöd på ett 20-tal
riktigt smaskiga drycker.

Övriga evenemang:
Stora Hembryggardagen
Denna idé har styrelsen gått och funderat på i många år och speciellt Charles har tjatat länge och väl om att detta
borde sjösättas. Och vad kan man säga med facit i hand? Jo succé var ordet sa Bill till Bull! Totalt 69 deltagare
på 11 olika platser över hela landet bryggde och utbringade en gemensam hembryggarskål kl. 12:00. Varje ort
fick en uppsättning med: tidning, evenemangsflyer, kurs och gå med i SHBF-info per/deltagare. Två bidrag till
tidningen har inkommit från Sören Nyberg GBG och Lennart Westberg, Bredared. Självklart kör vi en ny
gemensam bryggardag i början av 2005.
Enköpings öppna mästerskap
Enköpings hembryggarförening med Leffe Andersson i spetsen startade ett nytt hembryggarevenemang i år.
Detta går under namnet Enköpings öppna hembryggarmästerskap till vilket fantastiska 150 –200 personer kom
och provade ett 25-tal brygder. Otroligt bra för ett förstagångsevenemang som naturligtvis upprepas i år, närmare
bestämt den 15/5.
Skandinaviska Mästerskapet i hembrygd öl, SKM.

I samarbete med de danska och norska hembryggarföreningen anordnas i år för första gången ett SKM. De tre
bästa ölen från de nationella tävlingarna går till SKM där dom tävlar mot varandra helt förutsättningslöst. 1
domare från respektive land + 1 ojävig ickeskandinav kommer att ingå i domarpanelen.

SM i Hembryggning
Det 16:e SM:et gick av stapeln i Bollnäs den 3/4. Arrangerade gjorde i år Hälsinge Ölfrämjande, HÖF,
tillsammans med styrelsen. HÖF är glatt gäng, framför allt ölentusiaster men några hembryggarrookies har man
lyckats vaska fram lagom till SM. I höstas gick två av grabbarna SHBF:s kurs och sedan bryggdes det så det stod
härliga till. Och nog märks det att dom lyssnade noga på vad mäster Charles sade på kursen för dom lyckades
omgående att ta medalj med samma öl i både Folkets val och domartävlingen., grattis Anders och Per och grattis
ni övriga 13 förstagångsmedaljörer. Arrangemanget blev en hejdundrande succé, mycket tack vare hårt jobb av
arrangörerna som lyckades få komun och andra att sponsra med lokal, band och diverse annat. Ca 300 personer,
inklusive bryggarna och arrangörer, kom och njöt av de 67 brygderna som ställde upp i folkets val. En alldeles
lysande siffra för att vara en stad på 12 000 invånare! Till slut känns det extra roligt att summera SM i och med
att detta är första gången som ett SM utanför Stockholm går med vinst. Tusen tack alla glada och trevliga
arrangörer i HÖF för ett fantastiskt jobb.
Med tanke på att årets SM krockade lite med påskfirandet så ”motionerade” Karl-Axel Lindbergh om att vi skulle
försöka se till så att inte själva SM i fortsättningen hamnar i Påskveckan. Bra tanke i och med att också vi vill att
det skall gå att fira Påsk och SM separat. ”Delat firande är dubbelt firande”? Vi tänker på det i framtiden.
Ett stort grumms i årets glädjebägare var det dock att en pall med tävlingsöl till domartävlingen försvann på
vägen. Mycket otur och olyckliga omständigheter spelade oss ett spratt i år. Bryggarna till de 33 tävlingsbidragen
upptäckte fadäsen på själva SM genom att dom inte fanns med på listorna över tävlingsbidrag. Otroligt tråkigt
men omöjligt att göra något åt där och då. Styrelsen tog dock snabbt ett beslut på att kompensera bryggarna
genom att betala tillbaka anmälningsavgifterna samt att dom får fri inlämning i SM 2005. Dessutom lovade vi att
bedöma ölen så fort vi den lokaliserats. Den 17/4 satte sig domarkommittén + Janko och dömde 32 av de 33 ölen.
Ett öl önskade man spara till nästa SM så det står nu på lagring i SHBF:s förråd. De 32 återstående ölen fick bilda
klass 9, Bortsprungna Mälardalsöl. Alla ölen bedömdes, protokollfördes och gavs poäng enligt gängse rutiner och
deffinitioner. De 6 bästa ölen oavsett klass dömdes sedan mot varandra i en final, precis som man gör med de 8
klasserna på SM. Klassen Bortsprungna Mälardalsöl kan med andra ord betraktas som ett mini SM. Vann gjorde
en fantastisk Alaskan smoked porter bryggd av Harry Sirvö, ytterligare en kille som tävlade för första gången.
Tvåa kom Anders Olsson med en mycket lätt och trevlig rödvinbärsöl och trea kom Joakim Adomat med
bryggkompisar med en mumsig oatmeal stout. Vi som bedömde ölen, varav tre satt i finaljuryn, bedömde att fyra
av ölen i semifinalen var i klass med medaljölen i sina respektive klasser.
”Svenska Mästare i Hembrygd Öl” blev Jessica Heidrich och Peter Högström med en Eisbock med det lätt
ekivoka namnet KåtISbock, en i världen mycket ovanlig öltyp. På rak arm kan vi bara räkna upp tre
kommersiella exempel! Snacka om utmaning för Ahlafors…

Bryggning av förra årets hembrygd hos Ahlafors

2003 inledde SHBF och Ahlafors bryggeri ett samarbete som numera är en tradition. Samarbetet innebär att den
svenske mästaren i hembryggd öl erbjuds att brygga sitt vinnaröl på Ahlafors bryggeri i kommersiell skala. I
januari i år bryggde Jessica och jag vår Scottish Heavy Ale, MacKA, i 2000-litersskala. Vissa modifieringar i
receptet blev man tvungna att göra men resultatet blev ändå väldigt likt orginalet. Fem krogar i Stockholm och en
i Göteborg sålde slut på 2/3 på ca 10 dagar och resten tappades på flaska och såldes till vinnarna. Ahlafors gav
också bort antal backar som spons till SM buffen i Bollnäs.
Som planen ser ut nu kommer även årets vinnaröl att bryggas i juni för att lanseras veckorna innan SM 2005 för
att skapa lite extra intresse för kommande SM.

Stockholm Beer Festival

SHBF:s deltagande på årets festival var faktiskt lite osäker i och med att man från arrangörernas sida för första
gången krävde att vi skulle betala monterhyra. Anledningen till detta var att vi till skillnad från SÖL sålde öl.
Efter en stunds velande beslöt vi trots allt att köra årets festival i och med att planering och bryggning inför
festivalen redan var igång. I år hade vi med tre öl i det officiella programmet. Leffe serverade som vanligt sin
utomförträffliga Foreign stout, Kjell och Helena Eriksson hade bryggt sin vinnande Snow leopard wit och Peter
och Jessica hade snibblat ihop en välhumlad ale. Förutom dessa tre brygder bidrog alla festivalarbetare med sina
egna alster till publikens förtjusning.
Nytt för i år var att vi sålde skojiga kapsylmössor och barhandukar. Givetvis såldes det även T-shirts där vi i år
uppdaterat sortimentet så att det förutom svarta fanns röda och marinblå.
Sammanfattningsvis så gick festivalen plus minus noll vilket i varje fall inte är minus vilket vi befarat med tanke
på monterhyran. Vår princip är ju annars att största delen av ölförsäljningen skall komma bryggarna som skänker
ut till godo så att det känns attraktivt att brygga till festivalen. Med andra ord så planerar vi att finnas på
festivalen även i år.

Vi vill här passa på att tacka alla som ställde upp och jobbade i år och naturligtvis hoppas vi att vi ses i höst igen
som vanligt.

Kursverksammheten:

Kursverksammheten har under året legat på en konstant nivå ute i landet medan den ökat kraftigt i Stockholm.
Kurser har under året hållits i Höör, Göteborg, Luleå, Öland, Gustafs och i Stockholm.
Förra hösten beslutade styrelsen att höja kurspriset för icke medlemmar. Priset är nu 450 för icke medlemmar
som då automatiskt blir medlem. 300 för medlemmar kvarstår. Tanken med detta är att om man automatiskt blir
medlem och får en inblick i föreningen och 4 nr. av Hembryggaren skall inse att SHBF är en trevlig och bra
förening att vara medlem i så att man sen väljer att förlänga sitt medlemsskap. Detta beslut verkar haft önskad
effekt då vi nu ser en ökning av antalet medlemmar.

Domarkommittéen, DK, och domarna.

I somras aviserade Totte att han ville avgå från domarkommittén för att hinna med tidningen. I hans ställe valde
domarkommittén in Björn Arvidsson, nybliven domare och medlem i Norrsundabryggarna.
DK har i år koncentrerat sig på två saker;
1. Att fräscha upp definitionerna. Dessutom har vi arbetat fram en definition för Belgisk Brown Ale. Den
införlivades också i årets definition.
2. Att starta upp den nyamedlemstjänsten som går ut på att man kan skicka in sin öl till DK för bedömning när
som helst på året, utom inför SM.
Dessutom har DK har i år hållit i två vidareutbildningsseminarier. Som traditionen bjuder så ordnade DK även i
år en backtömning för de domare, med respektive, som var med och dömde under årets SM. Till backtömningen
går alla öl som fått >34p på SM.
DK ansvarade även för inmatning av nya recept samt för viss administrationen av receptdatabasen.

Övrigt föreningsarbete:
•

Under året har föreningen börjat synas mer i pressen. Dels intervjuades Peter i Systembolagets tidning
Bolaget och inför SM fanns vi med i kalendariet i såväl Bolaget som Allt om Vin och Allt om Mat. Metro
ringde dan innan SM för en kort intervju inför SM. Efter åratal av pressreleaser efter SM verkar det alltså
äntligen ha sjunkit in att SHBF är en förening som kontinuerligt återkommer med information.
Stockholmsmedia har alltid förbigått SHBF och SM med fullständig tystnad men i år intervjuades Jessica
och jag i såväl Aftonbladet som i Radio Stockholm. Men även lokalpressen, som förvisso alltid varit mer
alert än de stora drakarna i Stockholm, har i år varit ovanligt aktiva. Mig veterligen så har lokaltidningarna i
Hälsingland, Bollnäs, Linköping, Karlskrona, Örebro och Enköping skrivit om sina lokala SM hjältar.

•

Redan förra året diskuterade vi att styrelsen skulle ta fram ett startkit som nya medlemmar får i handen med
första utskicket. Tanken är att dom genom detta kit skall få full inblick i vilka möjligheter det finns som
medlem i SHBF. Tyvärr har vi bara mäktat med att ta fram ett första utkast. Arbetet kommer att fortsätta
under året.

•

Danne har börjat titta på möjligheterna att göra om SHBF till en allmännyttig förening med
organisationsnummer. Anledningen är att vi på detta vis hoppas kunna slippa momsen på varor och tjänster.

•

David kontaktades av den amerikanska tidningen Brew Your Own där vi tillfrågades om vi inte kunde bidra
med en eller flera artiklar om någon udda hembryggarklubb i Sverige. Resultatet blev ett reportage om
Rolling Beers, de rullstolsbundna gossarna med säte på Södermalm. Ev. blir det fler artiklar, framtiden får
utvisa.

•

Styrelsen funderar för närvarande över medlemskortens vara eller icke vara. Två möjligheter finns. Dels att
vi tar bort dom i och med att ”ingen” använder dom i varje fall + att det är ett extra papper som kostar pengar
att bipacka. I så fall kommer meddelande om hur länge man är medlem att tryckas på kuvertet. Ett annat
alternativ är att vi tar fram ett snyggare medlemskort i kontokortsstorlek. Vi jobbar vidare med frågan.

•

Föreningsmaterial. Förutom barhanddukarna och kapsylmössan som Leffe ordnade fram till årets StBWF så
är vi i startgroparna med att beställa egna SHBF glas. Dessa kommer sedan finnas till försäljning till
bryggklubbar och medlemmar. En annan idé är att ta fram kegöverdrag för att behålla kylan i kegarna bättre.
Om någon vet var man kan få fatt i sådan är ni välkomna att höra av er

•

Styrelsemiddag. Som vanligt hölls också ett informellt styrelsemöte under avslappade former på en krog i
Stockholm. I år inledde vi på Högbergs med en chokladprovning. Till chokladen från 5-6 olika länder
provade vi olika drycker. Sedan fortsatte vi på restaurang Sjögräs.

Avgående styrelsemedlemmar:
Tyvärr lämnar två tunga personer styrelsen i år.
Jessica Heidrich som varit ordinarie ledamot i styrelsen sedan 1997 kände nu att det var dags att kliva av
styrelsearbetet. En för styrelsen och föreningen synnerligen stor förlust i och med att hon i högsta grad varit
bidragande till den utveckling föreningen genomgått de senaste åren. Jessica kommer dock att vara kvar som
ordförande i domarkommittén och som sådan vara adjungerad till styrelsen.
Totte Hannerfelt har redan omnämnts i samband med tidningen. Dock vill jag här passa på att tacka Totte för allt
jobb han lagt ner i styrelsen från det första suppleantåret 2000 till i år.
Avslutningsvis vill jag och styrelsen tacka för oss och för alla hjälp vi fått under året med olika arrangemang
o.dyl.

Årsredovisning för Svenska Hembryggareföreningen 2003
Balansräkning 2003-12-31
Tillgångar

031231

021231

Handkassa
26 898
Postgiro
149 793
Kundfordringar
0
Fordringar av medlemmar
6 111
Lager tidningar mm
0
Kontorsinventarier
11 745
Värdeminskning kontorsinventarier -3 915
------Summa tillgångar
190 632

769
88 868
0
5 803
3 000
0
0
------98 440

26 129
60 925
0
308
-3 000
11 745
-3 915
--------92 192

8 883
7 313
84 835
------101 031

7 105
6 500
95 241
------108 846

1 778
813
-10 406
---------7 815

89 601

-10 406

100 007

1010
1020
1210
1410
1510
1810
1819

Diff

Skulder & Eget Kapital
2210 Kundskulder
2410 Skulder till medlemmar
2900 Eget Kapital föregående årsskifte
Summa skulder + Eget Kapital
Årets resultat

Resultaträkning 2003
Intäkter
3010
3020
3025
3030
3040
3530
3560
3570
3580
3600
3650
3700
8020
9999

Summa intäkter

180
845
630
627
581
118
700
0
10 470
123 735
50
7 500
1 151
0
------237 587

Kostnader

2003

2002

Tryckning tidning mm
Övriga kostnader tidningen
Bryggtävlingar m fl evenemang
SM-buss
Priser SM
SM-kostnader (diverse)
Hembryggarkurser
Domarutbildning
Kontorsmaterial
Lagerkostnader
Internetkostnader
PR-material
Porto- och telefonkostnader
Kostnader styrelsemöten
Förändring varulager
Avskrivningar kontorsinvent.
Postgiroavgifter mm

Summa kostnader
Årets resultat

10
72
6
39

2002

081
058
290
738
0
8 378
24 000
1 140
0
168 689
154
13 100
399
91
------344 118

4020
4025
4030
4040
4050
4110
4560
4580
6510
6600
6830
6840
6850
7430
7810
7910
8190

Startavgifter SM
Entréavgifter SM
SM-intäkter (diverse)
Bryggtävlingar m fl evenemang
SM-Bussavgifter
Sälj, diverse
Kursavgifter hembryggarkurser
Annonsförsäljning
Domarutbildning
Medlemsavgifter
Bidrag/gåvor
Reklam & sponsorer
Ränteintäkter
Oförklarad diff

2003
7
16
16
17
13
6
16

52 462
40 076
27 606
0
12 914
36 492
8 725
4 925
6 500
8 168
9 809
29 832
4 123
3 770
3 000
3 915
2 200
------254 517

64
11
9
14
17
61
8
10
13

912
278
027
500
899
551
601
503
795
0
10 014
0
18 477
5 396
0
0
2 040
------247 993

89 601

-10 406

Diff
2
55
-10
22
-13
2
7
1
-10
44

901
213
340
111
581
260
300
140
470
954
104
5 600
-752
91
-------106 531
Diff
-12
28
18
-14
-4
-25

450
798
579
500
985
059
124
-5 578
-7 295
8 168
-205
29 832
-14 354
-1 626
3 000
3 915
160
---------6 524
100 007

Ekonomisk redovisning 2003 för SHBF, Populärversion.
Utfall / Aktivitetsansvar
Aktivitet/Ansvar
Tidning/redaktionellt
Dommarkommitén
Medlemshantering
Kurser
Hemsidan + Internet
Stockholm Beer Festival
SM
Träffar
Styrelsemöten
Sälj / Köp
Diverse övrigt
Summa
Resultat 2003: + 89 601

Inkomst
1 140
0
170 614
24 000
0
15 618
101 529
6 135
0
24 438
644

Utgift
93 070
4 925
9 035
9 156
9 809
23 718
50 031
1 669
3 770
30 282
19 052

344 118

254 517

Inkomst
Utgift
planerad 2004 planerad
2004

Inkomst
utfall 2003

Utgifts
utfall 2003

Inkomst
planerad
2003

Utgift
planerad
2003
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