SHBF
Svenska Hembryggareföreningen

Protokoll från årsmöte 2010
Närvarande
PeO Roos
Hans Göran Nilsson
Jessica Heidrich
Fredrik Almgren

Karl-Erik Berntson
Gustav Edman
Uffe Henryson
Kalle Andersson

Per T Eriksson
Charles Cassino
Patrik Lekberg

Peter Salomonsson
Peter Högström
Annika Järnberg

1
Mötets öppnande
Fredrik Almgren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2
Godkännande av kallelseförfarandet
Fredrik berättade att enligt stadgarna skall kallelse till årsmöte ske 4 veckor i förväg. Kallelse har skett
via föreningens webbplats samt via forumet.
Det framfördes en åsikt om att kallelse även borde ske via tidningen Hembryggaren. Då
Hembryggaren nr 3 utkom i november 2009 samt nr 4 blev inställt har det i år visat sig svårt att kalla
via hembryggaren.
Efter denna diskussion godkände årsmötet kallelseförfarandet.
3
Fastställande av dagordning
Mötet lade till punkt 93/4 – Disposition av resultat från 2009 samt under ”övriga frågor” ärende om
registrering av föreningen samt registrering av föreningens tidning och fastställde därefter
dagordningen.
4
Val av mötesordförande samt mötessekreterare
Mötet valde Peter Högström till mötesordförande samt Fredrik Almgren till mötessekreterare.
5
Val av två justeringsmän samt tillika rösträknare
Till justerare samt rösträknare valdes Per-Ole Roos samt Peter Salomonsson.
6
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009
Fredrik var huvudföredragare av föreningens verksamhetsberättelse för 2009, med assistans av
Patrik Lekberg, Jessica Heidrich och Uffe Henryson.
Under denna dragning fördes vissa synpunkter och förbättringsförslag fram. Vad gäller
skansenarrangemanget föreslogs att det till nästa år skulle läggas upp en karta på webben så att folk
hittar bryggarna. Avsnittet om opinionsgruppen ledde till en liten fördjupning kring vad SHBF
framfört kring det nya förslaget till alkohollag och vad läget är just nu med förslaget. Under avsnittet
kring evenemangsgruppen genomfördes en skål till Stefan Thelanders ära. Avseende SM klargjordes
att 355 öl tävlade i domartävlingen på SM.
7
Kassörens ekonomiska berättelse för 2009
Uffe Henryson presenterade den ekonomiska sidan av föreningens verksamhet under 2009.
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8
Revisorernas berättelse för 2009
Revisionsberättelsen presenterades. Den rekommenderar att årsmötet beviljar avgående styrelse
ansvarsfrihet för det gångna året.
9
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2009
Mötet beviljade avgående styrelse ansvarsfrihet.
9¾ – Disposition av resultat från 2009
Mötet beslöt att disponera 2009-års resultat i räkning för kommande år.
10
Val av styrelseledamöter för ett år
Mötet valde följande fem personer till att utgöra SHBFs styrelse under kommande verksamhetsår.
•
•
•
•
•

Annika Järnberg
Jonas Carlfjord
Patrik Lekberg
Uffe Henryson
Staffan Dahlén

11
Val av revisor samt revisorssuppleant för ett år
Mötet valde Jakob Carlström till revisor och avstod från att välja revisorssuppleant.
12
Val av valberedning för ett år
Mötet valde Dan Nilsson och Fredrik Almgren till valberedning med Fredrik som sammankallande.
13
Medlemsavgifter för kommande år i Sverige och utomlands
Efter en presentation av 2010-års budget av Uffe Henryson så fastställde årsmötet medlemsavgiften
till SEK 200 för boende i Sverige samt SEK 300 för boende utomlands.
14
Behandling av inkomna motioner
Mötet behandlade inkommen motion från enskild medlem Fredrik Almgren avseende införande av
treårsmedlemsskap. Motionen yrkade enligt nedan.
•

Att ändra stadgarna för att införa ett treårsmedlemsskap vars pris sättes till 2,5 gånger
årsavgiften för ettårsmedlemsskap.

Under diskussionen framfördes att det är möjligt att betala 3 gånger årsavgiften om medlemmen så
önskar.
I omröstning ställdes följande alternativ mot varandra.
a) Avslag
b) Tillstyrkan
c) Tillstyrkan samt uppdrag till styrelsen att utreda även andra tidsperioder
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Vid omröstning föll inga röster för alternativ a, två röster för alternativ b samt en majoritet för
alternativ c. Då förslaget avsåg en stadgeändring krävs enligt stadgarna ¾ majoritet vilket är uppnått i
och med detta.
15

Övriga frågor

A
Registrering av föreningen
Per-Ola Roos frågade hur läget var med föreningens registrering. Uffe berättade att det var nära
förestående och skulle kunna ske innan mars månads utgång. När föreningen är registrerad kommer
det att underlätta arbete samt möjliggöra en kostnadssänkning för tidningen.
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att registrera föreningen innan mars månads utgång.
B
Registrering av tidningen
Per-Ola Roos föreslog att föreningen skall registrera tidningen Hembryggaren som periodisk tidskrift
då det bland annat möjliggör lägre distributionskostnader.
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att registrera tidningen Hembryggaren som periodisk tidskrift.
C
Avtackning av avgående styrelseledamot
Fredrik Almgren tackades av då han nu avgår ur styrelsen. Även Dan Nilsson och Magnus Westrin
avgår ur styrelsen men var inte närvarande för at bli avtackade.
16
Mötets avslutande
Peter tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet

Fredrik Almgren
Mötessekreterare

Justeras

Per-Ola Roos
Justerare

Peter Salomonsson
Justerare

Peter Högström
Mötesordförande
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