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SHBF Årsmötesprotokol l  2003-04-26
1. Mötets öppnande
Ordföranden Peter Högström hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
2. Godkännande av kallelseförfarande
Kallelseförfarandet godkändes av mötet.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes. Ordföranden frågade om det var någon som hade någon övrig
fråga att tillfoga dagordningen. Då inga övriga frågor inkom, beslöts det att lämna saken
öppen så att övriga frågor kunde läggas in allt eftersom de eventuellt dyker upp under
mötet.
4. Val av mötesordföranden och mötessekreterare
Peter Högström valdes till ordförande för årsmötet och Stefan Edrén valdes till sekrete-
rare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Staffan Dahlén och Magnus Westerlund.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2002/2003

Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen.
Svante Ekelin har skött medlemsregistret. Medlemsantalet var 867 st. vid årsskiftet.

Vissa åtgärder har vidtagits för att öka medlemsantalet.
Hemsidan har snyggats upp och receptdatabasen snyggats till. En ny version av re-

ceptdatabasen håller på att tas fram. Nytt på hemsidan är online-artiklar, akut-maillista,
dokumentväljare, länk ”på gång”, länk för motioner, möjlighet att redigera sina adress-
uppgifter, möjlighet att ange om man tillhör någon bryggklubb. En kommentar från en
medlem: ”Resultat kommer inte in fort nog från tävlingar till hemsidan”.

Styrelsen har köpt in en bärbar dator. På datorn samlas diverse ”bra att ha” –doku-
ment mm. Datorn används vid möten och tävlingar.

Hembryggaren: Bosse Belin lämnar sitt jobb med tidningen. Bosse Bergenståhl och
Torsten Hannerfeldt sköter nu tidningen.

Bryggklubbar: God kontakt, dock finns endast 12 st. klubbar registrerade på hemsi-
dan. Fler efterfrågas.

Bryggarträffar: Intresset har ökat. Sommarölsträff har hållits i Stockholm, Göteborg
och på Öland. Efter höstölsträffen genomfördes en gallupundersökning och önskemål om
olika teman för tävlingarna framkom. En mindre avgift kommer förmodligen att införas
till årets träffar för att täcka vissa omkostnader: Medaljer, lokalhyra mm.

Kursverksamheten: Rullar på i Charles Cassinos regi. Avgiften har höjts till 450 SEK,
då blir man också medlem i SHBF för ett år.

SM 2003: Bryggklubbarna Hobs, Rolling Beers och Kastrullbryggeriet Grodan hjälpte
till förtjänstfullt med alla bestyr kring arrangemanget. Lokalen var ny och perfekt så när
som på för få toaletter. Summeringen av SM är att det var bättre än någonsin tidigare.

Samarbetet med Ahlafors bryggerier AB om att låta årets hembryggare brygga sitt
vinnaröl blev lyckat och kommer att fortsätta. Krogarna som serverade ölet är också
mycket nöjda och vill gärna fortsätta kommande år.

Årets vinnaröl kommer att bryggas i januari för att kunna serveras strax innan SM
2004. SM 2004 kommer att hållas i Bollnäs, Hälsinge ölfrämjare är arrangörer. Linköping
är också mycket sugna på att få arrangera ett SM.

Stockholm Beer Festival
SBF: Succé igen. Fler olika ölsorter dag till dag efterlyses. SHBF har numera även en

”spühlboy”, glasskölj, till allmän belåtenhet. Peter tackade närvarande medlemmar för
sitt engagemang på SBF.
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Domarkommittén har hållit en öldomarkurs från vilken det utexaminerats 13 st.
nya domare.

SHBF har bedrivit en kampanj för att öka medlemsantalet med utdelning av flyg-
blad. Bryggbutiker har tillfrågats om de vill sprida kunskap om SHBF till kunder, de får
tidningen gratis bland annat. Tyvärr har väldigt få butiker nappat på detta. Patrik Belina
kommenterade att han vill ha flygblad att dela ut till hösten då han skall börja plugga.

Föreningen har skaffat en liten lokal för förvaring av diverse prylar, årshyra är
7 500:-.

Ett startpaket till nya medlemmar håller på att tas fram.
Tilltänkta kontaktpersoner/regionsansvariga har kontaktats, tio stycken har

nappat.
Styrelsen tackade för året.
7. Kassörens ekonomiska berättelse för 2002

Anders Lundquist gick igenom berättelsen.
Nämnas bör att notan för SM-glasen 2001 har hamnat på 2002 års redovisning, SM

2001 var alltså dyrare än vad som tidigare har framkommit. Detta medförde att 2001 års
SM i Stockholm egentligen gick back. Det är första gången ett SM i Stockholm har gått
med förlust.

Tryckkostnaderna för tidningen har sänkts.
En summering av årets resultat visar att resultatet hamnade i storleksordning med

vad som budgeterats för året.
8. Revisorernas berättelse för 2002
Revisorn tackar styrelsen för ett väl genomfört jobb!

Revisorn föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för år 2002.
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2002
Årsmötet följde revisorns förslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
året.
10. Valberedningens förslag 2003
Valberedare Helena Eriksson presenterade valberedningens förslag.

Förslaget var: omval av Peter Högström, Charles Cassino, Anders Lundquist, Jessica
Heidrich, Stefan Edrén, Leif Andersson och Torsten Hannerfeldt samt nyval av Dan Nils-
son och David Meadows.

David vill dock prata med Peter innan han tackar ja. Detta för att bilda sig en uppfatt-
ning om vad arbetet innebär. Mötet valde dock in honom ändå, under förutsättning att
han efter samtalet med Peter godkänner att ta en plats i styrelsen.

Valberedningen föreslog även omval av Jan Åldemo som revisor samt Karl-Axel Lind-
bergh som revisorsuppleant.
11. Val av styrelseledamöter för ett år
Valberedningens förslag godkändes av mötet.
12. Val av revisor samt revisorsuppleant för ett år
Valberedningens förslag godkändes av mötet.
13. Val av två valberedare
Mötet omvalde Helena Eriksson och Jan B Olsson som valberedare för kommande år samt
valde in Bosse Belin som ny valberedare. Helena valdes att bli sammankallande.
14. Medlemsavgifter för kommande år (i Sverige och i utlandet)
En avgiftshöjning för medlemskap i SHBF föreslogs av styrelsen, från 150 SEK till
175 SEK gällande för medlemmar i Sverige. För medlemmar utomlands föreslogs en av-
gift på 275 SEK.

Diskussion om avgiften och anledning därtill förekom. Mötet beslutade dock enhälligt
att genomföra föreslagna höjning av medlemsavgiften. Höjningen verkställes från och
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med dags datum. Uppdatering av uppgifterna på hemsidan skall genomföras, ansvarig
Micke Baudin.
15. Beslut om inkomna motioner publicerade i nr 1 av Hembryggaren 2003
Medlemsmatrikel (Fredrik Olsson): bra idé tycker styrelsen. Genomförandet diskuterades.
Utskick av matrikel en gång per år? På frivillig basis lägga upp sina egna uppgifter på
hemsidan?

– Styrelsens förslag att man på frivillig basis lägger in sina uppgifter, antogs.
Mikael ”Halle” Hallén tyckte inte att uppgifterna skall lösenordsskyddas, uppgifterna

bör vara tillgängliga för alla. Argument mot Halles förslag var: spam mm, uppgifterna blir
lite för tillgängliga, en matrikel bör vara intern i föreningen för att slippa oseriösa kon-
takter.

Jessica Heidrich föreslog att två olika listor skapas: en med och en utan lösenord.
Någon föreslog att information om hur många medlemmar det finns per region (t.ex.

län eller landskap) läggs upp på hemsidan.
– Beslut om att införa information om antal medlemmar per region och en lösenords-

skyddad medlemsmatrikel på hemsidan togs!
16. Övriga frågor

Budget 2003
Peter läste upp hur budgeten för kommande år ser ut. Budgeten hade tyvärr fallit bort
från utdelat material på mötet. Intentionen i budgeten för året är att det kommer att bli
ett år där vi går plus för första gången på länge!

Synpunkter: medlemsantalet ligger någorlunda konstant, nya medlemmar tillkommer
men gamla faller bort. Hur bevarar vi gamla medlemmar?

En trend i samhället är att föreningar tappar medlemmar. Viktigt att inte avgiften höjs
för mycket. Medlemmar som flyttat är överrepresenterade bland tappade medlemmar, de
meddelar inte ny adress och får därigenom inte någon påminnelse om inbetalning.

Avtackning av styrelseledamöter
Bosse Belin och Michael Baudin slutar sin medverkan i styrelsen. Micke kommer dock att
fortsätta sitt arbete i föreningen med hemsidan. De avgående styrelsemedlemmarna av-
tackades av årsmötet med blommor och applåder. Bosse som fullständigt försvinner ur
styrelsens arbete uppvaktades lite extra och fick en ölstolpe i present.
17. Mötets avslutande
Ordföranden tackade, skålade och förklarade mötet avslutat!


