Verksamhetsberättelse för Svenska hembryggareföreningen
2015
Kort fakta om året som gått
Under 2015 har föreningens styrelse bestått av åtta personer:
Christian Olsson (Bandhagen), ordförande
Ilja Hallberg (Kristineberg), vice ordförande och sekreterare
Mattias Engblom (Solna), kassör
Lina Eriksson (Uppsala), evenemangsansvarig
Veronica Setterberg (Falköping), pressansvarig och regionsansvarig
Sergej Rigby (Vallentuna), utbildningsansvarig
Ulrika Runesdotter Carlsson (Östermalm), webbansvarig
Edvard Ahlsén (Stockholm), ITansvarig
Under året har det hållts tio stycken styrelsemöten varav hälften har hållts digital via länk och
andra halvan har styrelsen träffats.
Medlemsavgiften under 2015 har varit satt till 200 kronor för ett år, alternativt 500 kronor om
man betalar för tre år.
Medlemsantalet vid 201512
31 var 2132. Mer exakta detaljer och siffror kommer senare i
verksamhetsberättelsen.

Beskrivning av verksamheten
Styrelsens berättelse
Under året har styrelsen fortsatt jobbet från förra året med att flytta arbetsuppgifter från
styrelsen till kommittéerna och sätta upp riktlinjer och praxis för diverse frågor föreningen
ställs inför så våra svar utåt skall bli mer enhetliga.
Styrelsen har fortsatt att försöka synas mer ute i landet och har besökt så många träffar som
det har funnits möjlighet till. Vi har även fördjupat vårat samarbete med våran norska
motsvarighet med besök på deras tävlingar och konferens. Några från styrelsen besökte
även Polen för ett möte i ledet till uppstartande av Europeiska hembryggareföreningen.
Vi i styrelsen har försökt bli mer digitala och har under året haft ungefär hälften av våra
möten via länk, detta har gjort att mötena gick snabbare samt att vi har kunnat hålla möten
oftare. Detta ledde till att vi har haft 25 procent mer möten än året innan.
SM i hembryggd öl ägde rum i Solna och drog återigen rekordpublik och deltagande.
Vinnaren var Staffan Högfeldt och hans öl bryggdes hos vår sponsor Åbro. Det hade premiär
på Stockholm Beer & Whisky festival i slutet av september. Det var väldigt populärt och
sålde slut väldigt fort där den fanns tillgänglig, så våran logga och webbaddress nådde i år
igen en väldigt stor skara människor. Nästa SM äger rum om mindre än två månader i
Malmö och tävlingsanmälningarna har redan börjat rulla in.

Under året har vi också varit aktiva på Spritmuseum, Nordiska museet och Skansen och
hjälpt till med utställningar och visat hur hembryggning går till. Detta passar väl ihop med
vårat mål att vara de man ska vända sig till när det gäller hembryggning i Sverige.
Det arrangerades ingen funktionärsträff under 2015 på grund av tidsbrist. Istället anordnades
en i början av 2016. Under året har även Lina Eriksson tvingats lämna styrelsen av
personliga själ samt Veronica och Mattias har blivit föräldrar.
Föreningen har växt i storlek lite grann vilket alltid är positivt. Styrelsen har inte aktivt
“pushat” för att bara blint öka medlemsantalet utan istället siktat på att ge mervärde för
medlemmar och därigenom öka incitament att vara medlem. Där finns mycket att göra på
det området och det letas ständigt uppslag och idéer på hur man kan öka mervärdet att vara
medlem.
Vägen frammåt består i att stärka våran position som de man frågar i Sverige om
hembryggning, öka mervärdet för medlemmar, se till så arbetet i föreningen flyter på så
smidigt som möjligt, att det är roligt vara funtionär i föreningen och inte känns som en börda
så att föreningen klarar att rekrytera nya och behålla sina funktionärer.
Styrelsen genom Christian Olsson

DK
Verksamhetsberättelse för Domarkommittén 2015
Under 2015 har DK fortsatt att jobb som vanligt, men Peter Högström valde att kliva av mitt
under året.
DK möten
Under året har DK sammanträtt vid ca 13 tillfällen varav 10 protokollförda möten. Mycket
planering har skett via mail samt planering inför domarträffarna har ej protokollförts.
Domarutbildning
Domarutbildning i Stockholm har genomfört ca 30 deltagare och ca 12 nya domare har
godkännts.
SM/SKM
Till förra årets SM (2015) lämnades det in ca 850 öl till domartävlingen. 2015 års dömning
skedde på 5 platser i landet: Stockholm, Uppsala, Lindköping, Helsingborg och Göteborg.
På SMdagen finaldömdes ölen i en domargrupp och guldmedaljörer i varje klass samt årets
hembryggare korades.
Svensk mästare i hembryggd öl 2015:
Staffan Högfeldt med Skotten  an offer you can't refuse
Skandinaviska mästerskapen, SKM
Årets SKM avgjordes åter i Köpenhamn. På grund av att vi inte hann få tag på danska DK i
tid kom de svenska bidragen inte fram i tid. Inför kommande år är mailadresser och
telefonnummer antecknade.
Typdefinitionen
Under 2015 genomfördes inga större förändringar på typdefinitionen.

Receptdatabasen
2015 års recept är uppdaterade och inlämnande.
Träffar
Förutom SM har vi haft 4 stycken domardömda tävlinga;
Belgoträffen i Uppsala
Höstölsträffen i Stockholm, årets tema Mild ale.
Maltes hembryggarfestival i Limhamn
Linköping hembryggartävling
Domarseminarium/Domarträff
Backtömningen hölls i år hemma hos Jan Teijbrandt. Både domare och Styrelsemedlemmar
fanns på plats.
Med tanke på att Peter Högström tagit över som ansvarig för Domartävlingen på Stockholm
Beer and Whiskey festival, beslutade DK att inte genomföra den årliga tävlingen ”bästa
mikrobryggeri”. Inför nästa år undersöker vi möjligheten att flytta detta seminarium till
Söderbärke och småbryggarförenings träff.
Stora Hembryggardagen
Som vanligt kokade DK ihop ett recept inför Stora Hembryggardagen. Målet är att det skall
vara ett gediget recept med inte överdrivet många ingredienser. Receptet ska ge behållning
för både mindre och mera erfarna bryggare samt en djupare inblick i en viss öltyp.
Brygghjälp
Vi har som vanligt erbjudit medlemmarna att skicka in sina öl för receptoptimering och/eller
felsökning. Under året har domarkommittén/domare ute i landet testat ett 50 tal öl som
skickats in för bedömning. Trenden är att intresset fortsätter att öka.
Domarekommittéen genom Kalle Andersson

Redaktion
Verksamhetsberättelse för Hembryggaren 2015
Tidningen Hembryggaren har under 2015 släppt tre nummer med ett omfång på 2432 sidor
per nummer. Anledningen till att det bara är tre istället för fyra är att vi 2016 släpper ett stort
extranummer om öltyper som också kommer distribueras till alla på SM. Tidningen
har en redaktion med 8 personer:
Gustav Edman (chefredaktör)
Magnus Johnsson (textredaktör)
Staffan Kolmbäck (formgivning)
Sara Minhage (textredaktör)
Petter Olsson (formgivning)
Lillen Oxbern (textredaktör)
Lars Sjöstedt (reporter)
Klas Welin (textredaktör).

Till skillnad från tidigare år har vi inte haft någon representant från styrelsen i redaktionen.
Redaktionens mål är att tidningen Hembryggaren ska sprida kunskap om hembryggning och
inspirera fler till att brygga mer och bättre. Vår tanke är att göra en tidning som innehåller
många olika typer av artiklar som kan tilltala alla SHBFs medlemmar, oavsett om de är
nybörjare eller bryggexperter.
Tidningen har under året innehållit artiklar om allt från amerikansk fulöl till svensk suröl, från
frysdestillering till varm gröt. Vi reste till såväl USA som Linköping samt såg både blod och
jäst flyta.
Årets nummer har haft ett antal återkommande artiklar: en ledare från ordföranden, en
nyhetssida, en genomgång av en öltyp ur SHBFs typdefinitioner, ett matrecept med öl samt
en längre intervju med en person som haft stor betydelse för svensk hembryggning och
SHBF. Målsättningen är att varje nummer också ha med minst en artikel som riktar sig till
nybörjare, ett test, en bokrecension, ett teknikbygge, något kring utrustning samt information
om och från SHBFs träffar.
Årets första nummer innehöll bland annat en inblick i Kinas hembryggning, galna experiment
med amerikanen Drew Beechum och ett gediget test av olika jäststammar från Belgien. #2
fokuserade som vanligt på SM men hade också recept på öldrinkar, en sommarskola för
bryggning och en lång intervju med ikonen Randy Mosher. I #3 lärde vi oss att lagra öl, hur
man blandar jäststammar och vad som händer i grytan när man kokar vört.
Utgivningen planeras fortsätta med fyra nummer 2016 samt ett 60sidigt specialnummer om
öltyper som distribueras samtidigt som #1 2016.
Redaktionen genom Gustav Edman

Medlem
Verksamhetsberättelse för medlemshanteringen 2015
Antal nya medlemmar under året: 693
Antal förlorade medlemmar under året: 590
Medlemsantal 2015
01
01: 2029
Medlemsantal 2015
12
31: 2132
Utlandsmedlemmar: 17
Förra årets lilla nedgång har under året vänt till en lika liten uppgång, och medlemsantalet
har stabiliserat sig omkring 2400. I skrivande stund (2016
02
28) är vi 2267 medlemmar i
föreningen.
Siffrorna ovan är lite missvisande eftersom de inte tar hänsyn till sena inbetalningar av
medlemsavgiften. Den som inte betalat före dagen då medlemskapet löper ut räknas i
statistiken som en förlorad medlem även om man betalar dagen efter. Vid varje
tidningsutgivning skickas det ut drygt 200 påminnelser om utebliven betalning av
medlemsavgift. Tidsåtgången för medlemshanteringen är i genomsnitt en timme per dag.
Joakim Lekberg
Medlemsansvarig

Webbgruppen
Verksamhetsberättelse för Webbgruppen 2015
Förenings webbplats är en av förenings huvudsakliga källor till nya medlemmar, och arbetet
med att utveckla denna har fortsatt under 2015. En stor del av den tid som webbgruppen
jobbar åtgår till att genomföra versionsuppgraderingar av de olika system vi kör: Joomla,
Mediawiki och phpBB, samt till att underhålla och vidareutveckla SMregistreringssystemet
till varje års förutsättningar. Tyvärr har webbgruppen därför inte kunnat lägga så mycket tid
på nyutveckling av nya funktioner.
Under 2014 bytte vi webbhotell, och det har visat sig att webbplatsen nu är betydligt
stabilare än tidigare. Tanken var att även flytta våra epostlistor till den nya leverantören men
det har ännu inte skett och vi utreder nu var epostlistorna skall vara i framtiden.
Det finns även en SHBFsida på Facebook som vi använder för att skicka ut info om när vi
har lagt upp ny info på SHBFs webbplats.
Med start 2015 sköts publicering av innehåll på föreningens webbplats av webbredaktionen,
som har till uppgift att samla in det som skall publiceras från föreningen och även att skriva
eget material. Detta gör att webbgruppen idag enbart jobbar med den teknik som gör
publiceringen möjlig.

Under året har Fredrik Almgren lämnat webbgruppen som efter detta bestod endast av två
personer. En person har nyrekryterats under året och ytterligare en under vintern
20152016. Vi hoppas fortfarande få in en eller två medlemmar till.
Webbregistrering av SMbrygder
Som vanligt inför SM har webbgruppen även inför SM 2015 jobbat med att få igång och driva
registreringssystemet av öl inför SM. Detta system utvecklas varje år och det finns en
storstilad vision som kanske kan uppfyllas framöver. En sak som vore mycket önskvärd är
integration mot ett medlemsregister online för att slippa manuell handpåläggning med import
av medlemsuppgifter löpande under registreringstiden.
Typdefinitionsdatabas
Föreningens öltypsdefinitioner finns i en onlinedatabas med alla öltypsdefinitioner sedan
2009. Systemet för detta är egenutvecklat av webbgruppen och arbetet med att förbättra
databasen pågår fortfarande. Just nu finns en automatgenererad webbsida för att läsa
definitionerna, och de som har behörighet kan även redigera definitionerna via detta
gränssnitt.
Dessutom erbjuds åtkomst via BeerXML och JSON för dem som vill integrera olika system
mot typdefinitionerna. Ett exempel på sådan integration är SMinlämningssystemet, och det
finns även separata appar för iOS och Android som utvecklats av Martin Jonsson.Tanken är
att utöka de möjliga outputformaten framöver.
Framtid
Inför kommande verksamhetsår så är webbgruppens mål framförallt att försöka ta fram ett
onlinemedlemsregister. Vi tittar på olika existerande alternativ som vi ställer mot möjligheten
att utveckla något själva. Ett starkt skäl till detta är att vi skulle vilja förbättra integrationen
mellan olika delar av webbplatsen genom single signon. Vi tittar även på att vidareutveckla
typdefinitionsdatabasen och på vilka möjligheter som finns till vidareutveckling av
receptdatabasen. Det finns även en del att önska vad gäller webbplatsens grafiska
formgivning.
Bryggaren – webbforum om ölbryggning
Forumet Bryggaren fortsätter att växa, och jämfört med förra året har antalet nyregistrerade
användare, antalet inlägg och antalet nya trådar fortsatt att växa. Forumet kör PhpBB 3.0.x
och kommer under 2016 uppgraderas till 3.1. I samband med den uppgraderingen bör även
det grafiska skinnet justeras till SHBFstil.
Bryggarwiki
Bryggarwikin är föreningens sätt att sprida strukturerad information om ölbryggning där alla
kan bidra med kunskaper. Tyvärr är det inte så många som skriver artiklar i wikin. Under
2014 anordnades en tävling för att öka antalet editeringar och därmed öka värdet på
innehållet, och glädjande nog ledde tävlingen till en kraftig ökning av redigeringar i wikin.
Kanske kan liknande initiativ i framtiden förbättra wikins innehåll ytterligare.
Webbgruppen genom Staffan Ulfberg

Utbildning
Verksamhetsberättelsen för utbildning/kursverksamheten 2015
Kursverksamheten är en viktig del i SHBF´s verksamhet med sitt främsta syfte att lära folk
brygga öl. Med sin verksamhet bidrar kurserna även starkt till att få nya medlemmar till
SHBF.
Kursverksamhet
SHBF bedriver kursverksamhet idag på sex orter; Göteborg, Luleå, Nyköping, Helsingborg,
Sösdala och Stockholm. Totalt är det 15 kursledare som delar på ansvaret för att genomföra
kurserna.
Under det gångna året har 250 personer anmält sig för att delta i ölbryggningskurser. Cirka
245 kom på kurserna och av dessa var ca 240 nya medlemmar. Detta motsvarar en ökning
med 18 kursdeltagare mot föregående år.
Genomförda projekt
Arbete med framtagning av en fortsättningskurs resulterade i att en första fortsättningskurs
hållits av vår kursledare Martin Björck i Helsingborg. Kursen var den första i sitt slag och
genomfördes som en pilotkurs för att lära sig och få erfarenhet. Kursdeltagarna var mycket
nöja och kunde ge bra återkoppling för de näst kommande kurserna.
Rekrytering nya kursledare
Vår kursverksamhet är mycket efterfrågade och vi har periodvis haft långa köer av folk som
vill går på våra kurser. För att möta behovet, har rekrytering av nya kursledare varit en av de
främsta uppgifterna under året. Under året har fem nya kursledare rekryterats varav tre i
Sösdala som är en ny kursort för SHBF och två nya kursledare i Stockholm och en av dessa
har även medfört en ny kurslokal för SHBF i Henriksdal, Stockholm.
Sergej Rigby
Studierektor

Evenemang
Verksamhetsberättelse för Evenemangskommittéen 2015
Evenemangsgruppen består av: Håkan Liljegren, Timo Berg, Klas Welin samt Patrik Lekberg
Året drog i gång med fortsatt planering inför SM i Solnahallen som gick av stapeln i början
på maj. Det blev ett minst sagt lyckat evenemang med rekord både när det gällde anmälda
öl och besökare. Efter detta har det som vanligt hållit höst samt vinterölsträff i Stockholm.
Resultat och rapport från resp. träff har publicerats på hemsidan och i Hembryggaren. Timo,
Klas och främst Håkan är i dag involverade i planeringen inför SM 2016 i Malmö.
Evenemangskommittéen genom Patrik Lekberg

Webbredaktionen
Verksamhetberättelse för Webbredaktionen 2015
Under året har vi tagit ett omtag med kommunikationen på s
hbf.se
. Vi har rensat en hel del
bland informationen och gjort sidan enklare att hitta på. Genom att förenkla sidspalten,
använda ett direkt och enkelt språk, bildsättning och kommunikativt tänk har
kommunikationen gjorts mer tillgänglig för våra besökare. Vi har tagit fram en lathund för
publicering. Målet är att vår webbplats ska få ett nytt och modernt utseende som är snyggt,
användarvänligt och följer vår grafiska profil.
Användandet av Facebook har ökat och vi ser det som en naturlig del i vår kommunikation. I
nuvarande form är Facebook mer som en anslagstavla och reklampelare. Vår huvudsakliga
kommunikation sker på 
shbf.se
samt i våra forum.
Webbredaktionen genom Ulrika Runesdotter Carlsson

