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Årsmöte 2013 
Svenska Hembryggareföreningen 

 
Lördag 23 februari 2013 

Stockholm 
 

Närvarande vid årsmötet var: 

Annika Almgren Janne Berglund Jimmy Berglund Sören Borgström 

Jonas Carlfjord Niklas Daver Gustav Edman Per Eriksson 

Joar Forssell Henrik Hanssen Ulf Henryson Peter Högström 

Anna Kohlén  Mattias Jegréus  Andreas Larsson  Karl-Axel Lindbergh  

Dan Nilsson  Hans Göran Nilsson  Christian Olsson  Jan B. Olsson  

Gerhard Otterstadh  Henrik Rindlöw  Per-Ola Roos  Peter Salomonsson  

Peter Scholtzé  Veronica Setterberg  Daniel Svensson  Bip Thelin  

Klas Welin                     Jan Tejbrant (via fullmakt till Peter Högström) Marie Loreman 

 

1. Jonas Carlfjord hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Kallelseförfarandet godkändes. 

3. Dagordningen fastställdes. 

4. Till mötesordförande valdes Peter Högström och till mötessekreterare valdes Klas Welin. 

5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jimmy Berglund och Karl-Axel Lindbergh. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 drogs av Jonas Carlfjord, Klas Welin, Gustav

 Edman, Annika Almgren, Ulf Henryson, Per-Ola Roos och Bip Thelin. 

I samband med Jonas Carlfjords dragning av verksamhetsberättelsens Inledning ifrågasatte 

Peter Högström ett ordval. Det handlade om textstycket om revisorerna, vilket Peter tyckte 

kunde uppfattas som ett utpekande av revisorerna utan att texten i övrigt förklarade i vad 

detta grundade sig. Jonas förklarade detta med att han tyckte att texten ändå var ganska 

neutralt skriven och att den övriga verksamhetsberättelsen skulle tydliggöra formuleringen. 

Peter accepterade den förklaringen. 

Under Per-Ola Roos dragning av verksamhetsberättelsen för Medlemsansvarig, meddelade 

han också sin avgång från den posten. 

Då Annika Almgren drog Domarkommitténs verksamhetsberättelse passade Dan Nilsson 

på att fråga hur många av de som gått domarutbildningen under året som klarat sin 

tentamen . Annika mindes inte det exakta antalet, men att 57 % av utbildningsdeltagarna 

klarat tentamen och alltså blivit examinerade öldomare och nu kan delta i dömning. 

Jonas Carlfjord passade på att tillägga att Nybryggarträffen, som arrangerades för första 

gången 6/2 2013 och därför inte hade tagits med i årets verksamhetsberättelse, hade varit 

lyckad. Med tanke på att bryggarna och de närvarande funktionärerna (från DK, 
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Hembryggarens redaktion, samt delar av SHBF:s styrelse) hade varit nöjda, så ansåg han 

att en upprepning kunde vara aktuell i framtiden. Peter Högström höll med i detta. 

7. Ulf Henryson föredrog styrelsens ekonomiska berättelse för 2012. Föreningens ekonomi är 

 fortsatt mycket god. 

Ulf passade på att göra vissa förtydligande i samband med sin dragning. Även om 

Förlagsgruppen har påbörjat visst arbete, så kommer webbshoppen att öppna först i 

samband med att förhandsförsäljningen av biljetter till SM startar. Därför saknades det ett 

förslag på budget för Förlaget i den ”populära” delen av den ekonomiska berättelsen.

 Han tillade också att det främsta skälet till att kostnaderna för SM 2012 blivit högre än 

förväntat, var att publikintresset varit större än förväntat (då det blivit publikrekord) och att 

man därför tvingats ta in personal för demontering och återuppbyggnad av sarger i SM-

lokalen (en ishockeyrink). 

Peter Högström frågade vad som var anledningen till att föreningen även i år kunde uppvisa 

ett växande ekonomiskt överskott. Ulf angav intäkterna från medlemsavgifter som 

huvudkälla till detta. Per-Ola Roos infogade att vissa medlemmar under året betalat för 3-

årigt medlemskap vilket bidrar till lägre framtida intäkter. 

Peter fortsatte med att fråga hur det var möjligt att SM gick back, trots publikrekord. Ulf 

Henryson upprepade att man varit tvungna att bygga om i SM-lokalen, bl. a. på OB-tid, och 

tillade ytterligare några skäl till ökade kostnader: att fler glas behövdes, att det krävts vissa 

resor, kostnaden för SM-ölet till SM-banketten, att man behövde vakter till SM, att det 

behövdes mer funktionärskläder, trycksaker, uppbyggnad av entré, kostnaderna för 

lunch/middag till funktionärer, priser till SM-vinnare, med mera. Peter med flera 

replikerade att det var utgifter som redan borde ha varit inräknade i budgeten för SM och 

därför knappast borde ha kommit som en överraskning för arrangörerna. Ulf tillade då att 

vissa av de saker som köpts in till SM 2012 skulle kunna återanvändas vid kommande 

arrangemang och att exempelvis överskottet av ”glashållare” skulle säljas vidare till SM-

arrangörerna i Eskilstuna och därför skulle komma att bidra med intäkter till SHBF, men 

först under verksamhetsåret 2013. Jonas Carlfjord tillade att SM-arrangemanget faktiskt 

inte får gå med vinst, men fick mothugg från Dan Nilsson som replikerade att det visst går 

bra – så länge som det balanseras inom föreningen. 

Peter Högström frågade också om dateringen av utskriften av den ekonomiska berättelsen, 

som var 22/2 2013 (alltså dagen innan årsmötet), och om detta var det datum då 

dokumentet skrevs ut eller om det var då det skrevs. Ulf Henryson svarade istället att detta 

var datumet för dokumentets produktion. 

8. Per-Ola Roos föredrog revisorernas berättelse för 2013. Han konstaterade att föreningen 

 bedriver en verksamhet som väl överensstämmer med dess stadgar och att föreningens 

 kraftiga tillväxt till stor del kan förklaras med arbetsgruppernas väl genomförda

 verksamhet. 

Per-Ola gick sedan vidare i revisionsberättelsen och konstaterade där att han, trots 

påstötningar, inte fått in revisionsunderlagen i tid för att kunna genomföra en seriös 

granskning. I de underlag som ändå kommit honom tillhanda verkade det finnas stora 

belopp som belastat föreningens konto, trots att erforderliga styrelsebeslut saknades. Hans 

begäran om kompletterande underlag hade inte tillmötesgåtts innan årsmötet.  
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Per-Ola avslutade sin revisionsberättelse med att säga att han inte kunde föreslå att 

årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller fastställa styrelsens förslag till 

årsredovisning. Han föreslog istället att årets bokföring skulle överlämnas till en 

auktoriserad revisor för genomgång och rapport till den nyvalda styrelsen för beslut. 

Per-Ola Roos ansåg sig inte ha fått in verfikat för utgifter motsvarande 100 000:-, främst 

för utgifter i samband med SM, som det dessutom saknats styrelsebeslut på. 

Daniel Svensson kunde berätta att han begärt verifikationerna från Ulf Henryson 19/1 

2013, men att han fick tillgång till dem först när han var i Uppsala den 19/2 2013. Ulf 

replikerade att han behövde handlingarna hos sig för att kunna slutföra sitt uppdrag som 

ekonomiskt ansvarig i föreningen. På detta hördes det repliker om att inscanning och 

överföring via e-mail ändå borde ha varit genomförbart. Ulf förklarade detta med att det 

handlade om en större mängd verifikat och dokument. Per-Ola infogade att det bara rörde 

sig om ca 200 verifikat med medlemsavgifterna exkluderade, vilket ändå kan anses vara en 

mycket liten verksamhet. 

Henrik Rindlöw föreslog att alla utgifter ska ha ett styrelsebeslut i framtiden, vilket allmänt 

gillades men som stannade vid en rekommendation till kommande styrelse. 

9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet. 

 Årsmötet genomförde härvid en omröstning om styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. 

 Vid omröstning fanns följande alternativ: 

i) Nej, styrelsen beviljas inte ansvarsfrihet. 

ii) Ja, styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Resultatet av omröstningen blev att alternativ i) tillstyrktes av årsmötet, med röstsiffrorna 

14 röster på alternativ i) och 9 röster på alternativ ii). Styrelsen beviljades därmed inte 

ansvarsfrihet. 

Då styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet, behövde årsmötet ta ställning till hur revisionen nu 

skulle genomföras. Ulf Henryson föreslog att den av föreningen redan valda revisorn skulle 

få slutföra sitt uppdrag, men Per-Ola Roos avböjde detta. Det förslag som årsmötet tog 

ställning till var om den nya styrelsen skulle få i uppdrag att anlita en auktoriserad revisor 

och att fastställa tidpunkten för ett extrainsatt årsmöte. Årsmötet tillstyrkte förslaget. 

Resultatet blev därmed att SHBF:s nya styrelse får i uppdrag att hitta en auktoriserad 

revisor som tar sig an revisionsuppdraget och att SHBF:s medlemmar, i ljuset av den nya 

revisionsrapporten, får ta ställning till styrelsens förslag till årsredovisning samt frågan om 

styrelsens ansvarsfrihet vid ett extrainsatt årsmöte. 

10. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret. 

 Klas Welin och René Wiik valde att inte ställa upp för omval till styrelsen. 

Valberedningens förslag på ny styrelse: 

 

Annika Almgren 

Sebastian Berg 

Jimmy Berglund 
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Jonas Carlfjord  

Mattias Engblom 

Ulf Henryson 

Patrik Lekberg 

Christian Olsson 

Veronika Setterberg 

Bip Thelin 

 

Peter Högström inlämnade då ett alternativt förslag på ny styrelse, med motivationen att 

han inte ansåg att Ulf Henryson var lämplig att ingå i den nya styrelsen. Istället ställde 

Peter sig själv till förfogande för att väljas in i styrelsen, då han ansåg att det tillhör god 

sed att föreslå en ersättare för den person som valberedningen föreslagit men som man 

opponerat sig mot. 

Eftersom Peter Högström valts till mötesordförande, ansågs det lämpligast att någon 

annan övertog den rollen från Peter. Dan Nilsson valdes därför till ny mötesordförande 

för denna punkt.  

Dan Nilsson föreslog att valet av ny styrelse skulle ske genom personval istället för att 

godkänna valberedningens förslag som helhet. Viss diskussion om vilket 

tillvägagångssätt som var mest lämpligt följde. En farhåga framkastades om att man 

skulle kunna hamna i en situation där det inte fanns en beslutsmässig styrelse för 

föreningen, men det förtydligades då att det enda kravet är att styrelsen består av minst 3 

personer.  

Man enades slutligen om att genomföra valet av styrelse i två steg: 

 A. Godkännande av valberedningens förslag med undantag för Ulf Henryson, som alltså

 inte fanns med i detta nya förslag på styrelse. 

 Årsmötet godkände detta förslag på ny styrelse. 

B. Omröstning om vem av Ulf Henryson och Peter Högström som skulle ingå i den nya 

styrelsen. Vid omröstningen fanns följande alternativ: 

 i) Ulf Henryson. 

 ii) Peter Högström. 

 iii) Varken Ulf Henryson eller Peter Högström. 

Resultatet av omröstningen blev att alternativ iii) vann, med röstsiffrorna 6 röster på 

alternativ i), 0 röster på alternativ ii) och 9 röster på alternativ iii).  

Därmed valde årsmötet följande nio personer till att utgöra SHBF:s styrelse under 

kommande verksamhetsår. 

 

Annika Almgren  

Sebastian Berg 

Jimmy Berglund 

Jonas Carlfjord  

Mattias Engblom 
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Patrik Lekberg 

Christian Olsson  

Veronika Setterberg 

Bip Thelin 

 

11.  Per-Ola Roos och Daniel Svensson valde att inte ställa upp för omval till posterna som 

 revisor och revisorsuppleant .  

Martin Björck valdes till ny revisor och Klas Welin valdes till revisorssuppleant, båda för 

ett år. 

 

12. Till valberedare valdes Dan Nilsson, Daniel Svensson och René Wiik. 

 

13. Årsmötet fastställde medlemsavgiften till att vara oförändrad för 2013.  

Medlemsavgiften är 200 kronor för boende i Sverige, 300 kronor för boende utomlands, 

samt 500 kronor för treårigt medlemskap.  

 

I anslutning till detta gjordes ett förslag om att nya styrelsen får i uppdrag att se över om 

prisnivåerna för kursavgifter, medlemsavgifter, inträde till träffar, e. dyl. bör justeras ned 

för att bättre återspegla föreningens ekonomiska tillgångar. Årsmötet ansåg dock att de 

som genomgår domarkursen skall vara medlemmar i SHBF och att de kursdeltagare som 

ändå inte är medlemmar istället bör få betala en förhöjd kursavgift. 

 

14. Behandling av inkomna propositioner och motioner. 

 

En motion från Jan Tejbrant hade inkommit om att artiklar av allmänintresse som 

publicerats i tidningen Hembryggaren skulle publiceras även på hemsidan ett år efter 

publicering i tidningen. Styrelsens förslag var att redaktionen för Hembryggaren skulle få 

beslutsrätt i frågan. Gustav Edman tillade att han och den övriga redaktionen kommer att 

diskutera om och hur detta bäst kan genomföras. En grundförutsättning för publicering på 

hemsidan är att artikelförfattaren ifråga först gett sitt godkännande, annars skulle detta 

innebära ett lagbrott. Gustav Edman bad att få återkomma till den nya styrelsen med ett 

slutgiltigt besked under våren. Styrelsens förslag godkändes av årsmötet. 

 

15.  Klas Welin och Per-Ola Roos avtackades för sitt arbete i föreningen. René Wiik var  

 tyvärr inte närvarande. Ulf Henryson valde att avstå sin avtackning. 

 

  Per-Ola Roos tillfrågades om han kunde tänka sig att behålla uppdraget som  

medlemsansvarig tills dess den nya medlemsansvarige var redo. Per-Ola accepterade 

detta. 

 

16.  Peter Högström tackade alla närvarande och avslutade årsmötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHBF 
Svenska Hembryggareföreningen 

 

Svenska Hembryggareföreningen                                                        Email: info@shbf.se 
Box 846                                                                                       Hemsida: www.shbf.se 
101 36 Stockholm                                                                                       Pg: 709 61-8 

 

 

 

 Vid protokollet 

 

 

 

 Klas Welin 

 Mötessekreterare 

 

 

 Justeras 

 

 

 

 Jimmy Berglund Karl-Axel Lindbergh Peter Högström         Dan Nilsson 

 Justerare  Justerare  Mötesordförande       Mötesordförande* 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

* = Endast mötesordförande för punkt 8 i dagordningen. 


