SHBF:s verksamhetsberättelse 2002–04–19 – 2003–04–26.
Styrelsearbetet
Styrelsen har under året bestått av åtta aktiva personer samt en vilande. Vilande har varit Bosse Belin som koncentrerat sig på att föra över det redaktionella arbetet till Bosse
Bergenståhl.
Under den gångna mandatperioden har styrelsen haft nio protokollförda möten.
Även detta år har styrelsearbetet delats upp i olika ansvarsområden/kommittéer som
varit mer eller mindre självgående vid sidan av styrelsemötena.
Sen kan jag till min stora glädje meddela att även den ekonomiska delen av verksamheten kravlat sig ur stenåldersgrottan! Föreningen har numer ett e-postgiro till vilket
ordförande, vice ordföranden, kassören och medlemsansvarig, Svante Ekelin, har tillgång.
Under året har ansvaret varit fördelade enligt följande:
Personer med fet stil är adjungerade utan styrelseansvar.
Ansvar/post
Person
Enskilt ansvar
Ordförande
Peter Högström
Vice ordförande
Charles Cassino
Kassör
Anders Lundquist
Webbmaster
Micael Baudin
Internet
Evenemangskommitté
Leif Andersson
Sammankallande
Charles Cassino
Lagerchef och allkonstnär
Redaktionskommitté
Torsten Hannerfeldt
Redaktör
Bo Belin
Teknisk redaktör t.o.m. HB nr 2.
Bosse Bergenståhl
Teknisk redaktör fr.o.m. HB nr. 3.
Domarkontaktansvarig
Stefan Edrén
Pressansvarig
Leif Andersson
Kursansvarig
Charles Cassino
Studierektor
Medlemsregistrering
Svante Ekelin
Fakturering m.m.
Domarkommitté
Jessica Heidrich
Ordförande
Torsten Hannerfeldt
Stefan Edrén
Peter Högström

Medlemsregistrering
Ansvarig: Svante Ekelin
Enligt överenskommelse sköter Svante medlemshanteringen mot viss ersättning. Så har
även skett i år med sedvanlig bravur.

Medlemsantalet
Medlemsantalet ligger i paritet med vad vi haft de senaste två åren, för närvarande 867
stycken. Det är svårt att säga exakt hur många medlemmar vi är eftersom antalet varierar under året då folk betalar medlemsavgiften med ojämna intervall. Styrelsen har
dock vidtagit en del åtgärder, som redovisas längre fram i verksamhetsberättelsen, för
att öka medlemsantalet. Till nästa årsmöte hoppas vi ha sprängt 1000 vallen!

Hemsidan
Lanseringen av den nya hemsidan har fallit väl ut. Av de kommentarer vi fått under året
verkar de flesta ense om att den nya hemsidan är ett jättelyft. Micke Baudin och styrelsen har fortsatt att jobba på den för att upprätthålla och förfina den standard som vi
satte vid lanseringen.
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Stor möda har lagts på att arbeta om receptdatabasen så att den nu är fullt sökbar.
Alla recept till och med 2002, förutom några få klasser som ännu återstår, finns inlagda i
databasen. Dessutom har vi nu börjat föra in vinnarrecepten från våra olika träffar. När
vi lägger in recepten från årets SM kommer vi också att lägga in de vinnande recepten
från folkets val enligt önskemål från medlemmarna.
En förbättrad version av receptdatabasen är framtagen men ännu inte lanserad p.g.a.
att en del felaktigheter i gamla recept ännu inte hunnit rättats till.
Domarkommittén ansvarar för inmatning av nya recept samt för administrationen av
receptdatabasen.
Nytt för i år på hemsidan är:
• Onlineartiklarna har utökats.
• Kalendarium finns numera på förstasidan.
• En ny e-postlista, akut-shbf-info@shbf.se har skapats för att styrelsen skall ha möjlighet att få ut sista-minuten-information till medlemmarna. Anslutningen sker dock
på frivillig basis och man sköter registreringen själv.
• Dokumentväljare finns numera på förstasidan.
• Under SHBF har vi lagt till en ny länk som heter ”På gång”. Tanken med denna är att
vi här skall berätta vad som sker i föreningen utanför de ordinarie aktiviteterna.
• Under SHBF/Medlemskap finns numera en länk med namnet motionera för att man
när som helst skall kunna skicka en motion till styrelsen.
• Under SHBF/Medlemskap finns numera en funktion där det är möjligt att själv redigera sina personuppgifter i medlemsregistret. Här är det också tillagt en funktion för
att kryssa i hur man kom i kontakt med föreningen.
• Egen styrelsesida där vi samlat alla dokument som berör föreningen. Styrelsen kan
logga in och bland annat titta på protokoll, långsiktiga beslut, mallar och lathundar för
tävlingar och träffar. Detta kommer att underlätta för framtida styrelse.

Hembryggaren
I somras lät Bosse Belin meddela att han ville hoppa av styrelsearbetet och dessutom
avsäga sig det tekniska redaktörskapet. Tack och lov hade han den goda smaken att presentera en ersättare i samma andetag vilket gjorde att vi aldrig föll ner i den avgrund vi
såg framför oss!
Då Bosse under så många år dragit ett stort lass i styrelsen biföll vi hans begäran om
att upphöra med styrelsearbetet. Han lovade då att överföringen av redaktörskapet
skulle gå så smärtfritt som möjligt.
I samband med att nummer tre av Hembryggaren skulle sättas och tryckas tog Bosse
Bergenståhl över. Bosse Bergenståhl bor i Skåne och har ett förflutet på Kvällsposten och
Sydsvenskan som layoutansvarig, just den bakgrund som behövs för Hembryggaren. Efter några smärre uppstartsproblem har vi alla med glädje kunnat konstatera att överföringen fungerat utmärkt och att tidningen fortsatt att komma ut med sedvanlig punktlighet.
Som säkert de flesta noterat har tidningen sedan Bosse Bergenståhls övertagande
ändrat utseende en smula. Detta är frukten av att han och vår andre redaktör, Torsten
Hannerfeldt, slagit sina kloka huvuden ihop.

Bryggklubbar
Kontakterna med bryggklubbarna landet runt är fortsatt goda. Tyvärr är det endast tolv
listade under bryggklubbar på hemsidan! Detta är i och för sig en ökning från förra årets
nio men ni andra, vad väntar ni på? Hör av er så lägger vi upp er. Det finns plats för en
presentation av klubben om ni så önskar.
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Bryggarträffar
Under året har vi glädjande nog haft ett fortsatt stort intresse för våra bryggarträffar.
Sommarölsträffar hölls i sedvanlig ordning i Stockholm, Göteborg och Skåne. Dessutom
uppenbarade sig en ny ort i sammanhanget när Morgan Peilot ordnade en träff i sin trädgård i Degerhamn på Öland. Det blev en mycket lyckad tillställning som fick mersmak
och därför kommer att upprepas även i år.
Höstölsträffen blev även den en trevlig och gemytlig tillställning i det gamla källarvalvet på Södermalm i Stockholm. Efter årets träff gjorde vi en liten gallup hos dem som
deltog och inom styrelsen för att få uppslag till nya fräscha idéer om teman på höstölsträffarna. Detta ledde till att årets träff kommer ha temat wild, wild, west eller amerikanska öl.
Vinterölsträffar hölls också de som vanligt i Göteborg och Stockholm. I Stockholm var
det rekord hos Vörtens vänner dit 90–100 personer kom för att avnjuta ungefär 25 brygder.
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. Förhoppningsvis kommer fler och fler att komma
fram till att det vore trevligt med en träff i just deras trakt. Självklart är det då bara att
höra av sig till någon i styrelsen så hjälper vi er att komma igång om ni behöver det.
Styrelsen har också under året beslutat att införa en smärre avgift på samtliga träffar
för att täcka omkostnaderna. För medlemmar skall endast en symbolisk summa om 20 kr
tas ut medan icke medlemmar får punga ut med en 50 lapp. Har vi dessutom lokalhyra
kommer intrånget blir en smula högre.

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 Stockholm.
I Höstas beslutade styrelsen att höja kurspriset för icke medlemmar. Priset är nu 450
kr för icke medlemmar, som då automatiskt blir medlem och 300 kr för medlemmar.
Tanken med detta är att om man automatiskt blir medlem, får en inblick i föreningen och
fyra nummer av Hembryggaren, så skall man inse att SHBF är en trevlig förening att
vara medlem i och väljer att förlänga sitt medlemskap.

SM i Hembryggning
Som vanligt när SM går i Stockholm stod styrelsen för arrangemanget. Till i år hade vi
turligt nog lyckats övertala tre av de mindre bryggklubbarna i Stockholm att hjälpa till.
Turligt säger jag för inte vet jag hur vi skulle ha lyckats hantera den alldeles formidabla
succén som det 15:e SM innebar utan de. Stor heder åt Grodans kastrullbryggeri, Hobs
hink och kastrullbryggeri och Rolling Beers som slet i insläppet, med att rådda lokal, i
rösträkningen och med mycket annat.
En annan sak som starkt bidrog till SM succén var att vi i år bytt lokal till restaurang
Lux i Hammarbyhamnen. På det sätt Magnus Jönsson, som driver restaurangen, ställde
upp före, under och efter SM kunde ingen i sina vildaste drömmar tänka sig. Stort tack
Magnus!
Ytterligare en sak som bidrog till att underlätta på SM var den spolbricka som Adam
Baan och Tommy Sandström skänkte föreningen. Stort tack grabbar!
Till årets SM hade vi dessutom bett Mikael ”Halle” Hallén, från Rolling Beers, att designa SM-loggan och maken till snygg och klurig logga får man nog leta efter. Tack för
det Halle!
När man summerar SM 2003 så inser man snabbt att det går till historien av fler anledningar. Rekord på rekord slogs. Över 100 brygder i folkets val, 277 brygder i domartävlingen och närmare 450 besökare vilket vi aldrig varit i närheten av förut.
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Svenska mästare i hembryggd öl blev Jessica Heidrich och Peter Högström med en
scottish heavy ale med namnet MacKa.

Bryggning av förra årets hembrygd hos Ahlafors
Förra året inledde SHBF och Ahlafors bryggeri ett samarbete som är tänkt att bli en tradition. Samarbetet innebar att den svenske mästaren i hembryggd öl erbjuds att brygga
sitt vinnaröl på Ahlafors bryggeri i kommersiell skala. I januari i år bryggdes därför Erik
Rönnquists vinnaröl Simple stout i 2000-litersskala. Vissa modifieringar i receptet blev
man tvungna att göra men resultatet blev ändå en ruggigt bra svensk stout.
Tack vare insatser från styrelsen, Benny Sundberg och Tommy Sandström samt naturligtvis också Erik själv, lyckades vi sälja varenda droppe till krogar. Fem krogar i
Stockholm och två i Göteborg köpte det som inte gick på flaska till Erik och SM (150 flaskor). Responsen från krogarna har varit väldigt positiv och vad jag förstått ser de redan
fram emot nästa produkt.
Som planen ser ut nu kommer årets vinnaröl att bryggas nästa januari för att lanseras
veckorna innan SM 2004 och då skapa lite extra intresse för det kommande SM.

Stockholm Beer Festival
Årets festival blev en stor succé för föreningen med om möjligt ännu fler besökare än
förra året i vår trevliga bar. Även i år hade vi med två öl i det officiella programmet. Peter och Jessica hade en trevlig lager och Leffe serverade som vanligt sin utomförträffliga
Foreign stout. Förutom dessa två brygder bidrog alla festivalarbetare med sina egna alster till publikens förtjusning.
Nytt för i år var dels de skojiga klisterlapparna som alla medlemmar i föreningen fick
påklistrade på sina skjortor. Tanken var att man skulle kunna hitta andra medlemmar
och på så sätt knyta nya bekantskaper. Som vi förstod det tyckte de flesta besökarna att
det var en utmärkt idé.
En annan nyhet som vi kunde erbjuda i vår monter, tack vare Tommy Sandströms frikostighet, var en Spühlboy, en sköljstation för glas. Denna mottogs naturligtvis med
stort jubel.
Jag vill här passa på att tacka alla som ställde upp och jobbade i år och naturligtvis
hoppas jag att vi ses i höst igen som vanligt.

Domarkommittén och domarna
DK har i höst/vinter hållit en ny kurs där 21 personer deltog och 16 skrev tentan. Resultatet blev 13 nya utexaminerade domare vilket var väldigt glädjande. Att de flesta nya
också ställde upp och dömde på årets SM gjorde att domararbetet i år kändes mycket
lättare.
I år tog vi för första gången tog ut en avgift om 200 kr för att få kursen att gå ihop.
Utöver kursen har DK också hållit i två seminarier och skrivit en ny definition för öltypen eisbock. Underlaget till den nya definitionen togs förtjänstfullt fram av Johan Håkansson i Kalmar som ju också skrev en artikel om detta i tidningen.
Som traditionen bjuder ordnades även i år en backtömning för de domare, med respektive, som var med och dömde på SM.

Övrigt föreningsarbete
Som ett led i att öka medlemsantalet inleddes en kampanj i slutet av januari i år. Denna
kampanj går ut på att dela ut flyers på högskolor och universitet. Vi hoppas att morgondagens bryggeneration får upp ögonen för hembryggd öl och kan trygga återväxten. Hittills har flyers delats ut i Stockholm, Kalmar, Växjö, Luleå och Umeå. Under våren kommer flyers dessutom att delas ut i Uppsala och i Göteborg.
Som ytterligare ett led i strävan att öka antalet medlemmar har vi under året tagit
kontakt med 52 bryggbutiker. Av dessa svarade sex stycken att de var villiga att sprida
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information om SHBF i sin butik och få ett gratisexemplar av tidningen samt flyers för utdelning. Magert men alltid något! Vi jagar vidare på de som inte svarat.
I september åkte vi ur den lokal vi haft tillgång till på Charles jobb sedan den grå
forntiden. Vi flyttade då föreningsförrådet till Tottes jobb som en nödlösning tills vi fått
tag på något annat till rimlig kostnad.
I december hittade vi så ett förråd vi var nöjda med och den 10 januari fick vi tillträde. Lokalen ligger i Svedmyra inte långt från Charles, Totte eller Peter/Jessica, vilket är
praktiskt! Kostnaden för lokalhyran är den lägsta vi kunde hitta men ligger ändå på
7 500 kr/år.
Under året har vi också reviderat listan över vilka som skall få gratisnummer av hembryggaren.
Redan förra året diskuterade vi att vi borde fixa ett startkit till nya medlemmar. Tanken är att de genom detta kit skall få full inblick i vilka möjligheter det finns som medlem
i SHBF. Tyvärr har vi bara mäktat med ett första möte där vi skissat på innehållet. Arbetet kommer att fortsätta under året.
Som vanligt hölls ett informellt styrelsemöte under avslappnade former på en krog i
Stockholm. I år var vi på La Cubanita och åt kubansk mat, provade rom och cigarrer!
Föreningen har under våren köpt en bärbar dator för 11 000 kr för att underlätta för
styrelsen. Tanken är att vi skall använda den för att skriva protokoll direkt på styrelseoch årsmöten samt att på SM skriva och trycka diplom och motiveringar.
Ett förslag kom upp på Stockholm beer festival i år att vi skulle ta fram barhanddukar
och någon slags mössa med föreningens namn och logga på till försäljning. Detta är på
gång och planen är att ha material framme till årets festival.

Kontaktpersoner/regionsansvarig/styrelsekonsult …
Ett 30-tal personer har tillfrågats om intresse för att bli föreningens förlängda arm i landet och på så vis möjliggöra att hela landets idéer och tankar tas tillvara. Drygt tio personer har visat intresse och när nu SM och årsmötet är över kommer jag att utforma ett
arbetssätt mellan kontaktpersonerna och någon i styrelsen.
Avslutningsvis vill jag och styrelsen tacka för oss och för alla hjälp vi fått under året
med olika arrangemang.
Mvh
Styrelsen/Peter Högström
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