
Protokoll för årsmöte I Svenska Hembryggareföreningen 
2020-03-07 
Plats: Waza Restaurang & Bryggeri Wallingatan 38, 111 24 Stockholm 
 
a. godkännande av kallelseförfarandet 
Kallelseförfarandet godkänns av årsmötet. 
 
b. fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs av mötet. 
 
c. val av mötesordförande och mötessekreterare 
Jonas Andersson mötesordförande, Christoffer Sörensen mötessekreterare.  
 
d. val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall 
justera protokollet 
Peter Högström, Håkan Liljegren tar rollen som justeringsmän, tillika rösträknare. 
 
e. styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 
Ordförande går igenom styrelsens verksamhetsberättelse. 
Alla bilagor bifogas till protokollet. 
 
Frågan kom upp om varför folk lämnar. Om de meddelar detta. Detta är inte något som finns med som 
funktion på hemsidan i och med att det är automatisk uppdatering av medlemskapet. De få som 
kontaktar medlemsansvarig har berättat att de slutat med hobbyn eller kanske för att de bara va med 
för en bryggkurs. 
Även varför medlemsantalet inte är större än det kanske borde vara. Och olika sätt att locka folk 
diskuterades kort. T.ex. blogg med influencers, men även att försöka närvara vid andras evenemang. 
 
Föreslås att DK anordnar en backtömning. 
 
 
f. kassörens ekonomiska berättelse 
Robin Loo går igenom den ekonomiska berättelsen. 
Föreningen gick med överskott under gångna året.  
Frågan om varför funktionärsträff inte blivit av under året. 
Ordförande går igenom framtida tanke kring kommande funktionärsträff. Som involverar Nils-Oscar. 
Budgeten gås igenom. Där utskotten har fått komma med vad de har behov av. De som inte kommit in 
med uppgifter har fått budget efter det utfall de hade föregående år. 
Årsmötet är nöjd med berättelsen. 
 
g. revisorernas berättelse 
Revisorn anser att styrelsen bör få ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
h. fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
Årsmötet anser att styrelsen ska få ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
i. fastställande av medlemsavgift 
Styrelsen yrkar 
Att årsavgiften för 2020 blir oförändrad: 
Årsmötet fastställer att årsavgiften förblir oförändrad. 
 
j. behandling av inkomna motioner och propositioner 
 
Inga motioner inkomna. 
Motion: 



 
Bakgrund till motionen: 
 
Styrelsens svar: 
 
k. val av styrelse 
Valberedningen lägger fram förslag: 
Samtliga styrelsemedlemmar utöver en ställer upp för omval. 
Valberedningen föreslår att de kvarvarande styrelsemedlemmarna går till omval. 
Dessa är: 
Jonas Andersson 
Niclas Nordström 
Robin Loo 
Irina Carlén 
Albert Braaten 
Daniel Fröberg 
Christoffer Sörensen 
 
Avgående styrelseledamot är Sebastian Jonsson. 
 
Årsmötet väljer att godta valberedningens förslag. 
 
I. val av en revisor samt en revisorssuppleant för ett år 
Valberedningen lägger fram förslag:  
Sittande revisor samt revisorsuppleant ställer upp för omval. 
Årsmötet röstar för att dessa sitter kvar. 
 
m. val av två valberedare 
Sittande valberedning röstas fram av årsmötet att sitta kvar. 


