Protokoll för årsmöte i Svenska Hembryggareföreningen

2017-03-12
Frey's hotell, Bryggaregatan, Stockholm
Ordförande Stefan Alexi öppnade mötet kl 13.12.
a. Godkännande av kallelseförfarandet
Årsmötet godkände kallelseförfarandet med acklamation.
b. Fastställande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen med tillägg för en ytterligare punkt, “n. Övrigt”, med acklamation.
c. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Årsmötet utsåg Stefan Alexi till mötesordförande och Daniel Borg till mötessekreterare.
d. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall
justera protokollet
Samantha Gainsford och Jonas Andersson valdes till justeringsmän.
e. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året (Bilaga 1)
Verksamhetsberättelsen sammanfattades (bilaga 1) av medlemmar ur styrelsen och kommittéerna.
Frågor och inlägg från deltagarna förekom i anslutning till detta. Det som diskuterades mest var
medlemsavtalet - varför växer inte SHBF mer då intresset för hembryggning växer kraftigt i samhället?
SHBFs medlemsantal borde öka mer. Detta är något som styrelsen avser att arbeta med under det
kommande året och förslag till styrelsen välkomnas. Den stora hembryggardagen blev utan recept i år
då detta fallit mellan stolarna. Det bör åtgärdas så att det inte upprepas nästa år.
f. Kassörens ekonomiska berättelse (Bilaga 2)
Samantha Gainsford redovisade det ekonomiska läget för föreningen samt presenterade en föreslagen
budget för 2017 (bilaga 2). Trots förlust under 2016 har SHBF fortfarande en god ekonomi.
g. Revisorernas berättelse (Bilaga 3)
Mötesordförande Stefan Alexi läste upp revisorns berättelse (bilaga 3). Den tillstyrkte att:
- Årsredovisningen fastställts,
- uppkommet överskott balanseras i ny räkning,
- 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
Styrelsen yrkade på att årsavgiften för 2017 förblir oförändrad från 2016 på:

Ett års medlemskap för medlemmar i Sverige kostar 200:Tre års medlemskap för medlemmar i Sverige kostar 500:Ett års medlemskap för medlemmar utanför Sverige kostar 300:- och tre år 800:Det fanns inga motförslag och årsmötet fastslog med acklamation att hålla medlemsavgiften
oförändrad.
j. Behandling av inkomna motioner och propositioner (Bilaga 4)
En motion inkom till årsmötet (bilaga 4).

Motionsförfattaren yrkar på att:
1. Årsmötet beslutar att vid dömning där domarantalet är minst fem (5) personer skall den högsta
samt lägsta poängen strykas innan ett medeltal tas fram på övriga domares bedömning. Vid
fyra (4) domare är det upp till DK att bedöma om det ska utföra även där.
Eller
2. Att årsmötet beslutar att styrelsen tar upp detta som diskussion vid något av sina
nästkommande möten.
Styrelsens svar:
Styrelsen yrkar, efter samråd med DK på
att årsmötet bifaller första att-satsen
I det fall att första att-satsen avslås yrkar styrelsen på
att årsmötet bifaller andra att-satsen
Årsmötet fastslog styrelsens förslag med acklamation.
k. Val av styrelse
Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelse:
Stefan Alexi (Lund) - omval
Jonas Andersson (Stockholm) - omval
Samantha Gainsford (Bromma) - omval
llja Hallberg (Kristineberg) - omval
Peter Pinaitis (Linköping) - omval
Josefine Hådell (Stockholm) - nyval
Irina Carlén (Malmö) - nyval
Josefine Hådell presenterade sig själv och Christian Olsson presenterade Irina Carlén som ej kunde
närvara vid årsmötet.
Det framkom inga andra förslag från årsmötet och årsmötet röstade igenom valberedningens förslag
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 Mattias
Engblom skulle väljas till revisorsuppleant.
Årsmötet hade inga andra förslag.
Årsmötet valde Karl Axel Lindbergh till revisor och Mattias Engblom 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 Christian Olsson.
Årsmötet valde Dan Nilsson, Jonas Carlfjord och Christian Olsson som valberedare med acklamation.
n. Övrigt.
Styrelsen betonade att mycket ideellt arbete behöver göras i föreningen och att funktionärsrollen därför
behöver ses som attraktiv. Styrelsen föreslog att en funktionärsresa göra med jämna mellanrum för
föreningens funktionärer. Förslaget mottogs positivt av mötet.
Receptdatabasen innehåller väldigt gamla recept. När kommer den att uppdateras? P g a databasernas

uppbyggnad och icke-kompabilitet så kommer det att kräva mycket manuellt arbete för att göra detta.
De avgående styrelsemedlemmarna Edvard Ahlsén, Daniel Borg och Sergej Rigby avtackades.
Mötesordföranden Stefan Alexi stängde mötet 14.56.
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