
Årsmöte 2012
Svenska Hembryggareföreningen

Lördag 24 februari 2012 
Stockholm

Närvarande vid årsmötet var:
Jonas Carlfjord Patrik Lekberg Per T. Eriksson PeO Roos
Peter Salomonsson Mårten Lindquist Jan-Erik Sjökvist Oskar Andersson
Fredrik Almgren Jan Tejbrant Jimmy Berglund Daniel Svensson 
René Wiik Dan Nilsson Klas Welin Uffe Henrysson

1. Jonas Carlfjord hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Kallelseförfarandet godkändes.

3. Dagordningen fastställdes.

4. Till mötesordförande valdes Jonas Carlfjord och till mötessekreterare valdes Klas Welin.

5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Oskar Andersson och Fredrik Almgren.

6. Jonas Carlfjord var huvudföredragare av styrelsens verksamhetsberättelse för 2011, med 
assistans av Patrik Lekberg, Fredrik Almgren, PeO Roos och Klas Welin.

Under denna dragning framfördes några frågor och synpunkter. Webgruppen visade att 
aktiviteten avtagit i forumet och på Bryggwikin och en förklaring som föreslogs var att 
mängden inlägg och artiklar med tiden gjort dessa informationskällor mer kompletta. 
Föreningen tappar ständigt medlemmar som gått in i föreningen i samband med 
bryggkurserna, men som inte kommer igång med bryggningen själva, och förslag för att 
motverka detta var att förenkla bryggmetoderna eller att skicka med deltagarna ett ”start-kit” 
hem efter avslutad kurs. Uffe Henrysson meddelade att ett nytt kompendium för 
kursverksamheten snart är redo att börja användas. Dan Nilsson frågade vad som händer 
med webbutiken och svaret på det var att den nya webbutiken kommer att integreras med 
flera andra funktioner och för att kunna upprätthålla en god säkerhet för detta så kommer 
någon form av programvarulicens att behöva inköpas av föreningen. 

7. Uffe Henrysson föredrog styrelsens ekonomiska berättelse för 2011.

Vissa tankar framfördes även under denna dragning. Uffe Henrysson påpekade att det nya 
kurskompendiet kommer att kosta något mer än det nuvarande, vilket föranledde ett förslag 



på att även tidigare kursdeltagare ska få möjlighet köpa det nya kurskompendiet. Inget 
beslut fattades dock i frågan. Att tidningen Hembryggaren låg nere under slutet av 2010 till 
början av 2011 verkar inte ha lett till något större medlemstapp, vilket kan ses som ett gott 
tecken på föreningens hälsa. I och med det klarare juridiska läget för hembryggarträffarna, 
påpekades också att ett av de tidigare incitamenten till att föreningen ska ha ett ekonomiskt 
överskott i händelse av rättsprocess försvunnit.

8. Jonas Carlfjord föredrog revisorernas berättelse.

9. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

10. Uffe Henrysson informerade om budgeten för 2012, under vilket vissa klargöranden och 
förslag framkom.

En ökning i budgeten för Hembryggaren och Bokprojektet förklarades med att det ska finnas 
möjlighet att producera och ge ut ett extranummer/bok med riktigt bra artiklar från 
tidningen, eventuell i samband med föreningens 25-årsjubileum. Den inställda 
funktionärsträffen 2011 ska äga rum under 2012, i form av en uppsamlingsträff för 
funktionärer under 2011 och 2012. Budgetposten för lokalhyra förklarades av Dan Nilsson 
med att SHBF och Högbergs bryggkollektiv gör ansträngningar för att hitta en gemensam 
lokal som kan användas av SHBF för kursverksamhet i Stockholm, samt eventuellt även 
som någon form av lager och samlingslokal. Per T. Eriksson föreslog att resebidrag på totalt 
10 000:- budgeteras för resande till årsmötet från andra delar av landet än Stockholms 
närområde. Förslaget tillstyrktes av årsmötet och styrelsen får i uppdrag att ta tag i frågan. 

11. Årsmötet fastställde medlemsavgiften till att vara oförändrad för 2012. Medlemsavgiften är 
200 kronor för boende i Sverige, 300 kronor för boende utomlands, samt 500 kronor för 
treårigt medlemsskap.

12. Behandling av inkomna propositioner och motioner.

a) Årsmötet behandlade en proposition som inkommit från Jonas Carlfjord och SHBF:s 
styrelse beträffande kallelseförfarandet till årsmötet. Kallelsen och dagordningen föreslogs 
även kunna publiceras på föreningens websida, senast fyra veckor innan årsmötet.

Propositionen tillstyrktes av årsmötet.

b) En motion hade inkommit från Peter Pinaitis om att SM bör hållas vid samma tidpunkt 
varje år. Styrelsens yttrande på denna motion betonade att tanken var god men att 
förutsättningarna varierar med arrangemangets ort och de religiösa högtidernas placering i 
kalendern, vilket föranledde styrelsen att yrka avslag av motionen.

c) Jonas Carlfjord och Uffe Henrysson hade insänt en motion angående premiering av 
opinionsgruppen för deras gedigna arbete som lett till ett klarare juridiskt läge för 
föreningens träffar. Förslaget var att opinionsgruppen skulle premieras med fritt inträde på 
SHBF:s träffar i det antal år som årsmötet ansåg lämpligt. 



Årsmötet tillstyrkte motionen och tidsbestämde perioden till två år.

PeO Roos ifrågasatte lämpligheten i premiering med enbart fritt inträde, då medlemmarna i 
opinionsgruppen ofta är aktiva på träffarna och därför ändå går in gratis. Det föreslogs gratis 
medlemsskap i föreningen under en period eller att styrelsen får i uppdrag att ta fram 
lämplig gåva.

Vid omröstning fanns därför följande alternativ:

i) Fritt medlemsskap i fem år.
ii) Styrelsen ges i uppdrag att ta fram lämplig gåva.

Resultatet av omröstningen blev att både alternativ i) och ii) tillstyrktes av årsmötet. 
Opinionsgruppen premieras därför med fritt inträde i två år, fritt medlemsskap i fem år, samt 
att styrelsen finner en lämplig gåva.

13. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.

PeO Roos och Daniel Svensson valde att avgå från styrelsen och tackades för sitt 
styrelsearbete. 

Mötet valde följande nio personer till att utgöra SHBFs styrelse under kommande 
verksamhetsår.

Jonas Carlfjord
Patrik Lekberg
Uffe Henrysson
Annika Almgren
Klas Welin
René Wiik
Christian Olsson
Jimmy Berglund
Bip Thelin

14. Jakob Carlström valde att avstå från fortsatt uppdrag som revisor. 
PeO Roos valdes till ny revisor och Daniel Svensson valdes till revisorssuppleant, båda för 
ett år.

15. Till valberedare valdes Dan Nilsson och Daniel Svensson.

16. Jonas tackade alla närvarande och avslutade årsmötet.



Vid protokollet

Klas Welin
Mötessekreterare

Justeras

Oskar Andersson Fredrik Almgren Jonas Carlfjord
Justerare Justerare Mötesordförande


