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Protokoll Svenska Hembryggareföreningens Årsmöte
Lördagen den 17 april 1999 15:00-16:00 HBKs pub, Nynäshamn.

§1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 15.00 av Kenneth Johansson
§2. Godkännande av kallelseförfarande
Mötet godkände kallelseförfarandet som enl. stadgarna anger att kallelsen till årsmötet skall vara medlemmarna
tillhanda senast två veckor för mötet.
§3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med den förändringen att §15 lades till, Motion från medlem att tas upp på årsmötet.
§4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Kenneth Johansson valdes till mötesordförande
Jessica Heidrich valdes till mötessekreterare
§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Charles Cassino och Patrick Belina Valdes till justeringsmän tillika rösträknare
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 1998
Kenneth Johansson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 1998.
Den uppåtgående trenden från slutet av 1997 har hållit i sig och förstärkts under 1998. Medlemsantalet har fortsatt att
ökat kraftigt. Vi är nu uppe i c:a 900 medlemmar, en ökning med runt 200 stycken på ett år vilket är mycket positivt.
Ekonomin är just nu mycket god, med en bra kassa samt kontroll över utgifterna.
Som vanligt var SM vårt största egna arrangemang, samt dessutom har vi varit med på Stockholms Beer Festival .
Förutom de stora evenemangen anordnades även en mindre Oktoberfest tävling samt SHBF:s traditionella
julölstävling som dock för ovanlighetens skull arrangerades utanför Stockholm, nämligen i Uppsala.
Förutom de ordinarie numren av Hembryggaren under 1998 så planeras nu för fullt ett temanummer. Arbetet med
Hembryggaren har dock lidit något av att det är för få skribenter. Redaktören Bosse Belin gör ett mycket gott jobb
med att göra layout samt se till att tidningen är snyggt paketerad. Om Hembryggaren ska fortsätta innehålla intressant
material så måste fler skribenter ställa upp och hjälpa till. Tyvärr har det visat sig svårt att få medlemmar att ställa upp
och hjälpa till såvida man inte erbjuder någon form av kompensation. Det borde vara alla medlemmars angelägenhet
att hjälpa till på mässor och evenemang utan annan ersättning än ett tack. Idag fungerar kursverksamheten på grund
av en persons gedigna arbete, Charles Cassino. Om han slutar så måste SHBF lägga ner kursverksamheten. Alltför få
medlemmar vill ägna sig åt kursverksamhet, trots att det vid enkäten som gjordes 1997 kom fram att många är
intresserade. Domarkommittén som startades förra året fungerar mycket bra. Ett antal nya domare har utexaminerats
och domararbetet fungerar utomordentligt väl.
Kenneth Johansson, ordförande i Svenska Hembryggareföreningen.
Lena Svanberg, ordf. Domarkommittén, föredrog domarkommitténs verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret maj’98-april’99.
Domarkommittén består av Lena Svanberg, Jessica Heidrich, Peter Högström och Stefan Edrén (domaransvarig)
Domarkommitténs arbete har innehållit många uppdrag sedan den startade vid förra årsmötet. Vi går nu in på andra
året och ser fram emot att kunna fortsätta verka för de uppdrag vi åtagit oss.
Gruppens sammansättning har fungerat mycket bra och uppfyller det behov av domaretiska frågor som finns. Vår
ambition har varit att förstärka domarkårens bedömningskunskap med hjälp av seminarier och att förtydliga
öltypsdefinitionerna. På den senare punkten hoppas vi nu kunna komma ut med en reviderad version av
öltypsdefinitionerna så snart som möjligt. Seminarietillfällen som erbjudits domarna har varit i direkt anslutning till
tävlingar som SM-98 (två dagar), Oktoberfest (en dag) samt inför SM-99 (två dagar).
Utbildningen av nya domare har också varit ett av våra uppdrag. Domarkommittén har samarbetat med Svante Ekelin
som tidigare hållit i utbildningen tillsammans med Håkan Lundgren. Två utbildningsdagar med felsmaksprovning,
öltypnings och protokollföring samt domaretik. Litteraturförteckning och läsanvisningar i form av hemstudier.
Två tentamens tillfällen erbjöds de nya domaraspiranterna. Den 14/1 & 26/3-99 där 12 nya domare utexaminerades.
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Domarkommittén har haft möten ca en gång i månaden sedan starten i maj-98.
De uppdrag som vi gärna vill arbeta vidare med är domarutbildningen, fördjupningsseminarier, domarcertifikat
(kontokortsformat), domarglas, felsmaksprovningar, doft och smaktröskel tester samt öltypsdefinitionernas
fortlöpande uppdatering.
Sammanställt av Lena Svanberg ordförande i domarkommittén 98-99.
§7. Kassörens ekonomiska berättelse för 1998
Anders Lundquist föredrog kassörens ekonomiska berättelse för 1998, se bilaga.
Anders poängterade att alla verksamheter finansierar sig själva samt att SM dessutom genererar ett överskott till
föreningen, tack vare sponsorer som stått för bidrag till lokalhyror samt priser.
Tack vare föreningens goda ekonomi finns det möjligheter för föreningen att finansiera olika aktiviteter. Om någon
medlem har förslag eller idéer så är de välkomna att söka ekonomiska bidrag för det. Motprestationen som krävs är
vanligen t.ex. en utförlig artikel i Hembryggare. En sådan aktivitet pågår nu för fullt i Göteborg där ett stort antal
jäststammar jämförs för deras olika bidragande kvaliteter vid ale bryggning. Ett liknande ”experiment” kommer att
genomföras här i Stockholm för att jämföra lagerjäster.
§8. Revisorernas berättelse för 1998
Kenneth Johansson föredrog revisorns, Karl-Axel Lindberghs, berättelse för 1998, se bilaga. Karl-Axel kunde tyvärr
ej själv deltaga i årsmötet.
§9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 1998
Mötet röstade enhälligt för styrelsens ansvarsfrihet för förflutet verksamhetsår
§10. Medlemsavgift för kommande år.
Medlemsavgiften beslöts att behållas oförändrad till 150kr/år
§11. Medlemsavgifter för personer som inte bor i Sverige.
Medlemsavgiften för personer ej bosatta i Sverige beslöts att behållas oförändrad till 150+100kr/år
§12. Val av styrelseledamöter för ett år
Valberedningensförslag:
Ordinarie styrelseledarmöter:
Charles Cassino
Omval
Anders Lundqvist
Omval
Stefan Edrén
Omval
Jessica Heidrich
Omval
Peter Högström
Omval
Bo Belin
Omval
Suppleanter:
Robert Bush
Johan Ungerstedt
Tommy Sandstöm

Omval
Nyval
Nyval

Kenneth Johansson och Mikael Baudin ställde tyvärr ej upp för omval till styrelsen.
Årsmötet röstade för valberedningens förslag på ny styrelse.
§13. Val av revisor samt revisorssuppleant för ett år
Karl-Axel Lindbergh valdes till revisor, dock fanns ingen revisorssuppleant. Mötet hänsköt frågan till den nya
styrelsen att vid behov utse en revisorssuppleant.
§14. Val av två valberedare
Kenneth Johansson valdes till valberedare, även här beslöt mötet att hänskjuta frågan till den nya styrelsen att vid
behov utse ytterligare en valberedare.

g:\shbf\develop\shbf\protokoll990417.doc

1999-09-09 3 (3)

§15 Motion inkommen från medlem.
Motionen behandlar frågan om hur långtid innan som en ändring i regler etc. inför SM kan/får/bör göras. Förslaget var
att medlemmarna skall meddelas ev. förändringar minst 6mån innan.
Efter diverse diskussioner om möjligheten att genomföra en 6mån gräns med tanke på att om medlemmarna skall ha
ändringen innan 6 mån så måste alla ändringar inför SM 2000 spikas i princip nu. Vilket inte kommer hinnas med.
Domarkommittén håller b.l.a. på att omarbeta öltypsdefinitionerna vilket kommer att ta en del tid.
Mötet beslöt att medlemmarna skall meddelas i så god tid som möjligt, helst 6mån innan SM, att det förändringar på
gång samt så noga som möjligt i vilken omfattning.
De definitiva reglerna samt definitionerna som gäller för kommande SM skall anslås på föreningens hemsida,
http://www.shbf.se, senast årsskiftet d.v.s. 31/12.
Det som är på gång nu är bl.a. 1). Klassindelningen för Folketsval kommer att diskuterat och ev. förändras. 2)
Öltypsdefinitionerna omarbetas för att mera efterlikna ursprungslandets definitioner. Framförallt kommer Pale Ale,
Ljus Lager samt Mörk Tjeckisk Lager specialgranskas.
§16. Övriga frågor
Medlemsantal. Kenneth berättade att medlemsantalet stadigt ökar med ca 150-200medlemmar, netto, per år sedan
1996. Medlemsantalet låg då, 1996, konstant under några år på ca 450st. Omsättningen var mycket stor med ca 100
nya medlemmar men med avhopp av ca 100 gamla. I dagsläget har vi ca 900medlemmar inberäknat ett antal
provmedlemskap.
Etikettävlingen SM. Frågan togs upp om etiketttävlingens vara eller icke vara samt om det borde utdelas medaljer
eller annat pris i den deltävlingen. Etikettävlingen har kommit och gått under årens SM. Det är efter uppmaning från
olika medlemmar som tävlingen åter togs upp i år. Årets pristagare fick ett diplom med vinnande etiketten samt 1:a
pristagaren ett presentkort till Humlegården. Att det inte delas ut några medaljer utan ”endast” diplom fann mötet
godtagbart då det är SM i Hembryggning och etiketter är något som endast är en trevlig ”sidoverksamhet” till
bryggandet. Det beslöts att ettiketttävlingen skall kvarstå med diplom + ev. gåva som pris.
Input från medlemmar. Det framkom önskemål på mera diskussioner och inhämtande av åsikter från medlemmarna
innan större beslut tas av styrelsen. Ett bra forum och ett sätt att komma i kontakt med styrelsen är Bryggaren och
Hembryggaren samt mail till shbf@shbf.se (mailadress till alla i styrelsen). Styrelsen välkomnar åsikter och förslag
från medlemmarna och kommer i fortsättningen att tänka mera på att vid behov för ut frågor för diskussioner till
medlemmarna för att inhämta åsikter.
Folketsval. Årsmötet tyckte att det var bra med flera klasser i Folkets Val i år. (Dock att information om ändringen
kom ut försent). Det speglar mera vad svenska hembryggare egentligen brygger och inte vad man kan förvänta sig
vinna med. I år var det uppdelat i tre klasser, 14st Ljusa lager öl, 33st Övriga öl samt 11st Övriga Specialöl. Om det
skall delas upp ytterligare är en fråga som kommer att diskuteras under året och där medlemmarnas åsikter bör hämtas
in.
Domarutbildning. Vad gör domarkommittén för att utbilda domare ute i landet och inte bara Stockholmare? Går det
att ”plugga på distans?” Kallelsen har gått ut till samtliga medlemmar via hembryggaren. Vi har redan nu domare ute i
landet även om de flesta är Stockholms baserade. Det finns nu utexaminerade domare i bl.a. Grebbestad, Örebro,
Enköping, Uppsala och Nyköping. Att ”plugga på distans är i och för sig inget problem. Utbildningen består till stor
del av självstudier. Domarkommittén har dock erbjudit två tillfällen med föreläsningar och diskussioner med
provsmakning av öl preparerade och opreparerade med felsmaker. Tentamen måste dock ske på plats eftersom den
innehåller både praktiska och teoretiska prov.
Felsmaker. Hur tränar ni på felsmaker? Tillsätter ni kemikalier eller tillverkar ni öl med vissa karaktärer? Vi gör både
och. Det finns kommersiella exempel med tydliga ”felsmaker” som är rätt för den öltypen som är bra att träna på. Vi
tillsätter en del kemikalier samt brygger även själva för att ta fram bra exempel.
Ständig Medlem. Kenneth upphöjdes, genom en kupp av de övriga i styrelsen, till ständig medlem som erkännande för
hans insatser som ordförande under de tre gångna åren samt att han fungerat som SM-general för SM-99. Kenneth
tilldelades ett diplom samt blommor.
§17. Mötets avslutande
Mötet avslutades ca. 16.20 av Kenneth Johansson
Vid protokollet
1999-04-18

Jessica Heidrich
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Ordförande för mötet
1999-04-20

Justerat
1999-04-2 _

Kenneth Johansson

Charles Cassino

Justerat
1999-04-2 _

Patrick Belina

