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Svenska Hembryggarföreningens årsmöte 2002−04−20
på Restaurang Highlander, Jakobsberg.
Lördag 20 april var det dags för årets föreningsmöte. En tapper skara träffades på Restaurang
Highlander i Jakobsberg. Förutom att delta i själva förhandlingarna och ha möjlighet att säga
sin mening fanns möjlighet till gemytligt samkväm för denna ölintresserade skara.
Stämningen blev inte sämre av att föreningen köpt in och bjöd på ett fat öl, Gulden Draak.
Efter mötets formella slut fortsatte konversationerna blandat med mat och dryck. Man önskar
att fler medlemmar skulle ge sig själva chansen och bevista ett sådan trevligt möte.
Leif Andersson.

Protokoll från årsmötet
§ 1.Ordförande Peter Högström förklarade mötet öppnat.
§ 2.Kallelseförfarandet godkändes.
§ 3.Dagordningen fastställdes med ett par kompletteringar på punkten övriga frågor.
§ 4.Till mötesordförande valdes Peter Högström och som mötessekreterare valdes Leif
Andersson.
§ 5.Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Holmskär och Sören Borgström.
§ 6.Ordförande Peter Högström redogjorde för verksamhetsberättelsen. Viktigt påpekande är
att verksamhetsberättelsen är för perioden från årsmöte till årsmöte, allt enligt stadgarna. Den
ekonomiska redovisningen följer dock kalenderår.
§ 7.Kassör Anders Lundquist redogjorde för den ekonomiska berättelsen för 2001.
§ 8.Revisor Jan Åldemo redogjorde för revisionsberättelsen och tackade avgående styrelse för
ett mycket bra arbete.
§ 9.Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2001.
§ 10.Valberedningens Helena Eriksson redovisade valberedningens förslag till styrelse: Peter
Högström, Charles Cassino, Anders Lundquist, Stefan Edrén, Torsten Hannerfeldt, Bosse
Belin, Jessica Heidrich, Leif Andersson, Micael Baudin. Förslag till revisorer: Jan Åldemo
(ordinarie) och Karl Axel Lindbergh (suppleant).
§ 11.Till styrelseledamöter för en tid av ett år valde mötet enligt valberedningens förslag.
§ 12.Till revisorer för en tid av ett år valde mötet enligt valberedningens förslag.
§ 13.Till valberedning valde mötet Helena Eriksson (sammankallande), samt Jan B Olsson.
§ 14.Medlemsavgifterna för kommande år beslutade mötet att de skall vara oförändrade. 150
kronor för medlem boende i Sverige.
§ 15.Angående propositionen från styrelsen om stadgeändring rörande paragraf 11 så
beslutade mötet, enhälligt, enligt förslaget.
Den reviderade paragrafen har nu följande lydelse:
§11. Omröstning på års− eller extramöte. Omröstning sker öppet såvida annat
ej begärs. Rösträtt har varje medlem i föreningen. Närvarande medlem äger
medelst fullmakt rätt att företräda annan medlem. Beslut fattas med enkel
majoritet. Beslut om stadgeändring kräver ¾ majoritet vid två på varandra

s. 2 (3)
följande års− eller extramöten. Vid lika röstetal äger mötesordföranden
utslagsröst.
§ 16.Inga motioner fanns att behandla.
§ 17.Övriga frågor.
A.
Domarkommitténs arbete. Jessica Heidrich redogjorde för domarkommitténs
arbete under det gångna året. (Se verksamhetsberättelsen). Samt kommande
planer för året.
B.
Budget 2002. Förslag till budget lades fram av ordförande Peter Högström.
Vissa detaljer diskuterades. Målsättningen är att genom att medvetandegöra alla,
vända till en positiv ekonomisk trend.
C.
Nyheter inom kursverksamheten. Charles Cassino redogjorde för
kursverksamheten. Nytt inför kommande år är att kursavgift för medlemmar blir
300 kr och icke medlemmar betalar 450 kr och då ingår ett års medlemskap.
D.
Handikappkrav för SM. Något att tänka på för styrelsen inför kommande
arrangemang, både träffar och SM, i så stor utsträckning som möjligt. En lokals
"prestanda" skall tydligt redovisas i informationen inför en träff/tävling e dyl.
E.
Hemsidarestriktion för icke medlemmar. Peter Högström redogjorde för
resonemanget att man som medlem skall få lite mer. Att man genom att
lösenordskydda begränsa ickemedlemmars tillgänglighet på hemsidan. Frågan
diskuterades och ett antal argument för och emot lades fram. Mötet beslutade att
styrelsen får arbeta vidare med frågan.
F.
Nya receptdelen på hemsidan. Michael Baudin redogjorde för de nya
tankarna. Det kommer att bli en betydligt mer flexibel och kraftfull
receptdatabas. Målet är betydligt fler recept. Beräknas komma igång innan
sommaren.
G.
Åtgärder för att öka medlemsantalet. Olika förslag presenterades; hemsidan,
olika typer av evenemang, m.m. Styrelsen har i uppdrag att arbeta vidare med
frågan.
H.
Introduktionskit. Peter Högström, Jessica Heidrich, Charles Cassino har startat
arbetet med detta. Mycket av materialet finns redan på hemsidan men tanken är
att nyblivna medlemmar skall få det som ett tryckt material i handen. Arbetet
fortsätter.
I.
Kommande SM utanför Stockholm. Olika intressenter presenterades och viss
diskussion följde. Styrelsen handlägger frågan.
J.
Hur man betalar medlemsavgift i förhållande till när man får
medlemskortet. Frågan kollas upp av styrelsen.
K.
Årsmötets placering. Förslag från Bosse Belin om att det helst bör ligga i
januari, senast februari. Revisor Jan Åldemo ser inga problem med ansvarsbiten,
med det nuvarande systemet, med årsmöte i april. Styrelsen undersöker
möjligheterna till en eventuell förändring.
L.
Satsbrygder som inkörsport för blivande medlemmar diskuterades. Kan
även vara avskräckande för de som provar, utan att veta vad man bör förbättra.
Bryggtips för satsbryggare kan vara en stående del i Hembryggaren. Man
kanske kan ha en egen klass till SM ? Styrelsen arbetar vidare med frågan.
M.
Tidningar och familjer. En del familjer som innehåller fler SHBF−medlemmar
har frågat om möjligheten att endast en tidning skickas till hushållet medan
andra familjer i samma situation vill ha sina tidningar. Mötet föreslår att de som
anser sig ha överexemplar av Hembryggaren sprider det till andra presumtiva
medlemmar.
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N.

Lagerlokal efterlyses. Charles Cassino ber alla som kan komma med förslag på
en bra och billig lagerlokal för SHBF−materiel att höra av sig snarast. Tidigare
lagerutrymmet kommer att upphöra inom någon månad.

§ 18.Ordförande Peter Högström förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande för
visat intresse.

