
SHBF:s verksammhetsberättelse
2001−04−22 − 2002−04−19

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året bestått av 9 aktiva medlemmar samt 1 vilande − Johan Ungerstedt, som under
året koncentrerat sig på sina doktorandstudier.

Under det gångna året har vi inlett en förändring av styrelsearbetet. Dels för att styrelsearbetet och
möten skall löpa smidigare men framför allt för att tydligare dela upp arbetet i
ansvarsområden/kommittéer som kan vara mer eller mindre självgående vid sidan av styrelsemötena.

Under året har ansvaret varit fördelade enligt följande: (Personer med fet stil är adjungerade utan
styrelseansvar).

Ordförande: Peter Högström

Vice ordförande: Charles Cassino

Kassör/ekonomiansvarig: Anders Lundquist

Webbmaster/Internetansvarig: Micael Baudin

Evenemangskommitté: Leif Andersson, sammankallande

Lagerchef och allkonstnär: Charles Cassino

Redaktionskommitté: Torsten Hannerfeldt, redaktör; Bo Belin, teknisk redaktör; Kenneth
Johansson, skribent och ordningsman.

Domarkontaktansvarig: Stefan Edrén

Pressansvarig: Leif Andersson

Kursansvarig/studierektor: Charles Cassino, studierektor

Domarkommitté: Jessica Heidrich, ordförande; Torsten Hannerfeldt; Stefan Edrén; Peter Högström

Medlemsregistrering o dyl: Svante Ekelin

Då jag som ny ordförande diskuterade med Svante angående hans roll i SHBF framkom det att han
skötte en betydligt större del av föreningens uppgifter än vad jag/vi hade anat. Följande saker ansvarar
Svante för:

− Medlemsregistrering, dvs inmatning av nya medlemmar och utskicka av medlemsbevis. Nya
medlemmar kommer dels per PG och dels via Internet.

− Utskrifter av inbetalningskort, medlemsbevis, påminnelser samt adresslappar till samtliga
medlemmar.

− Underhåll och förvaring av den av humlegården och SHBF gemensamt inköpta
frankeringsmaskinen. Svante fakturerar SBHF löpande för vårt utnyttjande vid tidningsutskick.

− Mottagning av kursanmälningar och meddelanden till resp. kursansvarig.

− Försäljning av tidningar via Internet.

− Fakturering, mest försäljning av tidningar men också fakturering till sponsorer, prenumeranter och
annonsörer.

Då Svante inte är styrelsemedlem undrade jag lite försiktigt vad han fick för ersättning för allt sitt
jobb. Det framkom då att han i princip inte fick någon ersättning alls längre!
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1994 avtalades att föreningen skulle köpa en laserskrivare, som skulle övergå i Svantes ägo om han
ansvarade för medlemshanteringen i tre år. Det avtalet har ju gått ut för några år sedan ?! Det kan
också nämnas att han under tiden från 1994 har betalat alla förbrukningsvaror till en kostnad
mångdubbelt högre än inköpskostnaden för skrivaren.

Styrelsen beslöt därför att på något sätt gottgöra Svante för åren 1997−2001 och dels att i framtiden
ersätta Svante för det jobb han lägger ner varje år.

Som tack för åren 1997−2001 inköptes två lådor öl á 30 kg styck, vilka rönte stor uppskattning i det
Ekelinska hemmet.

Vad gäller Svantes fortsatta ansvar för medlemshantering o dyl har vi avtalat att ersätta Svante för det
förbrukningsmaterial som åtgår per år, vilket beräknas uppgå till ca 6 000−6 500 kr.

Medlemsantalet

Medlemsintäkterna har stigit med ca 10 000 kr under året vilket jag tolkar som att antalet medlemmar
ökat något. Det är dock väldigt svårt att säga att så verkligen är fallet då medlemsantalet varierar
kraftigt under året i och med att folk betalar sina medlemsavgifter med väldigt ojämna intervall. Jag
skulle tro att vi ligger och pendlar mellan 850 och 900 medlemmar. Delar man årets intäkter med
150 kr visar det på 870,2 medlemmar.

Hemsidan

Styrelsens har under det gångna verksammhetsåret lagt ner stor del av sin tid med att jobba fram en ny
modern hemsida. Det tyngsta lasset har webbmaster Micael Baudin dragit i och med att det är han
som stått för all programering och inmatning. Vi andra har skrivit om gamla avsnitt, författat nya
dokument och korrigerat gamla intressanta artiklar så att dom numera ligger online. Designen är en
styrelsegemensam kreation.

Stor möda har också lagts på att arbeta om receptdatabasen så att den dels kommer att vara fullt
sökbar och dels kommer att kunna bli större, upp till tio recept/öltyp eller fler är målet, vilket då i
slutändan skulle innebära ca 600 recept jämfört med dagens ca 120. Domarkommittén kommer i
framtiden att vara ansvariga för inmatning av nya recept och städning av gamla i receptdatabasen.

Nytt på hemsidan i jämförelse med den gamla är att det numera finns ?

− En FAQ, Frequently Asked Questions.

− Ett avsnitt som behandlar domarutbildning, domarträffar och ölprovning.

− Ett avsnitt som heter bryggklubbar. Här finns det möjlighet för vilken bryggklubb som helst,
förutsatt att merparten av medlemmarna är medlemmar i SHBF, att presentera sig och sin
verksammhet.

− Äldre tidningsartiklar on−line, dvs för läsning direkt över internet.

− En rejäl länkbank som är uppdelad i olika kategorier.

Hembryggaren

Arbetet med hembryggaren sköts numera av en tre man stark redaktion vars gedigna arbete gjort att vi
även i år fått uppleva fyra välmatade nummer av tidningen. Just kvalitén på denna redaktion gör att
jag känner en stor trygghet för tidningens framtid.

Bryggklubbar

Kontakterna med bryggklubbarna landet runt är goda. Jag kan på rak arm räkna till minst 21
bryggklubbar i landet varav minst åtta i Stockholm samt en i vardera Norrtälje, Enköping, Eskilstuna,
Västerås, Nyköping, Katrineholm, Linköping, Hälsingland, Luleå, Göteborg, Öland och två i Skåne.
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Helt säkert har jag glömt någon eller några och förutom dessa organiserade klubbar så finns det en hel
drös som brygger ihop utan att för den skull kalla det bryggklubb. Av dessa 21 klubbar är dock endast
nio listade under bryggklubbar på hemsidan! Ni andra, vad väntar ni på? Hör av er så presenterar vi
er.

Bryggarträffar

Under året har vi glädjande nog kunnat konstatera ett kraftigt uppsving för våra bryggarträffar.
Sommarölsträffen i Stockholm i Totte Hannerfeldts trädgård drog ca 45 personer och vinterölsträffen
hos Norrsundabryggarna ca 70. Men lika skoj som det är att vi blir fler och fler på träffarna är det att
intresset för att hålla träffar ökar även på andra håll i landet. I Göteborg arrangerades det en
sommarölsträff hemma hos Ronny och Biggan Thörnsson och en vinterölsträff på The Rover. Även
skåningarna ordnade sommarölsträff för 3:e året i rad om än i lite mindre skala och utan
tävlingsinslag. Till denna sommar ansluter sig Öland/Kalmar regionen till sommarölsträffandet och
min förhoppning är att det inte stannar härvid.

Höstträffen på temat Lambic och ale arrangerades av bryggklubben Norrtälje nya Ångbryggeri. Att
fem bryggare ställde upp med lambic ser vi som en stor framgång med tanke den långa mognadstiden,
minst två år!

Kursverksamheten

Kursverksamheten har under året legat på en konstant nivå i Stockholm medan den ökat något ute i
landet. Kurser har under året hållits i Höör, Göteborg, Luleå, Öland, Gustafs och i Stockholm.

SM i Hembryggd öl

SM i hembryggning 2001. Som vanligt när SM går i Stockholm stod styrelsen för
arrangangemanget. I Folkets val slogs 48 olika öl om publikens gunst på restaurang Lantis i
Stockholm. Ca 250−300 personer besökte evenemanget. I domartävlingen tävlade 179 brygder i åtta
klasser, något mindre än de senaste åren men ändå en ansenlig mängd.

Årets hembryggare 2001 blev f.f.d. ordföranden Kenneth Johansson tillsammans med frun Susanne.

SM i hembryggd öl 2002. Årets SM i Skåne, som arrangerades av ett glatt gäng hembryggare i
Malmö (under ledning av Benny Sundberg) blev en mycket trevlig tillställning. Gissningsvis
bevistades evenemanget av drygt 200 personer, inklusive bryggarna och arrangörer, vilket får anses
vara en god siffra. Dessutom var det trevligt att se att antalet deltagande brygder var stort, 221 st i
domarklassen och ett absolut ohotat rekord i folkets val, 69 st!

Till detta SM hade vi ju också, enligt förslag från förra årsmötet, ändrat på namnet till SM i
hembryggd öl. Därav följde att även vinnaren fick en ny titel, Svensk mästare i hembryggd öl, även
om den gamla titeln årets hembryggare säkerligen kommer att leva kvar i folkmun inom förreningen.
Utåt sett är det dock betydligt enklare att förstå vad man menar när man säger att man blivit Svensk
mästare i hembryggd öl.

Den 1:e Svenske mästaren i hembryggd öl blev Erik Rönnqvist från Linköping. Himla skoj med ett
nytt namn i rullorna. Något som än en gång bevisar att man inte måste ha hållit på i evigheter för att ta
medalj eller bli Svensk mästare.

Stockholm Beer Festival

Även årets festival blev en stor succé för föreningen med om möjligt ännu fler besökare än förra året i
vår trevliga bar. I år hade vi för första gången med två öl i det officiella programmet. Styrelsen
exklusive Leffe Andersson hade snott ihop en utmärkt american pale ale och Leffe serverade som
vanligt sin "utomförträffliga" Leffes stout − en foreign stout. Förutom dessa två brygder bidrog alla
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festivalarbetare med sina egna alster till publikens förtjusning. Tack alla som ställde upp och jobbade
i montern, hoppas vi ses i höst igen.

Domarkommittén och domarna

Domarkommittén (DK) koncentrerade sig det gångna året på en rejäl genomgång och uppdatering av
öltypsdefinitionerna. Förutom detta sköter DK som vanligt det digra arbetet runt uttagningarna till SM
och de träffar där domare krävs.

Till årets SM var det i år extra svårt att få ihop öldomare tack vare att någon lagt påsken samtidigt
med våra uttagningar − oförskämt! Räddningen var till viss del att vi för första gången i föreningens
historia skickade iväg två klasser för uttagningsbedömmningar till domarna i Göteborg. Stort tack till
alla domare som i år fick slita lite extra. Utan domare inget SM!

Övrigt föreningsarbete

Jag har under året funderat en hel del över styrelsens utformning, suppleantens roll och hur en så stor
del av föreningens medlemmar som möjligt skall beredas möjlighet att tycka till om föreningen och
dess arbete.

Styrelsens utformning
Dagens styrelse består av tio ordinarie medlemmar och en suppleant. Av dessa tio bor åtta i
Stockholm och en i vardera Enköping och Uppsala. Detta är en mycket positiv utveckling i och med
att vi under flera år strävat efter att få med folk från andra orter än Stockholm i styrelsen. Det vore
kanske lämpligt med ytterligare en person i styrelsen som inte bor i Stockholm men det ökar ju dels
svårigheterna att få ihop styrelsemöten med tanke på avståndet och dels ökar det kostnaderna i och
med att föreningen står för transporterna till och från mötena.

Suppleanter
Som jag och styrelsen ser det är det inte meningsfullt att ha suppleanter som ändå inte har någon
möjlighet att fungera som en suppleant är avsedd att göra, dvs ersätta ordinarie styrelsemedlem vid
ordinarie möte.

Kontaktpersoner/regionsansvarig/styrelsekonsult
Istället för suppleanter ser vi i styrelsen en möjlighet att göra om suppleantrollen till en mer aktiv roll
där fler personer landet över skall beredas möjlighet att vara kontaktperson, styrelsekonsult eller
regionsansvarig ? välj det som passar bäst.

Syftet med ett sådant upplägg är helt enkelt att knyta ett brett kontaktnät till styrelsen och
styrelsearbetet. Via det kontaktnätet tänker jag mig att styrelsen kan ta upp olika frågeställningar av
allmän eller specifik art. Dessutom är det kanske så att det är mycket lättare för gemene medlem att ta
kontakt med någon bryggarprofil i regionen än att slå en signal till ordföranden eller någon annan
styrelsemedlem. På så vis hoppas vi att dessa kontaktpersoner också skall slussa frågeställningar
tillbaka till styrelsen. Detta är något vi tänkte initiera under kommande period.

Till sist ?

Brygg god öl, bjud vänner och deras bekanta på den så att intresset ökar för vår kära hobby men
framförallt:

− lär en vän att brygga!

M v h

Styrelsen/Peter Högström
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