
 
 

Verksamhetsberättelse 2020 
 

Styrelsen. 
 
Under Verksamhetsåret 2020 har styrelsen bestått av sju personer, det har hållits 10 st 
styrelsemöten, varav tre fysiska träffar samt sju via Google hangout samt Teams: 
 
Jonas Andersson (Stockholm)ordförande 
Irina Carlén (Malmö), vice ordförande, 
Robin Loo (Hackås), kassör 
Albert Braaten (Sollentuna) 
Christoffer Sörensen (Stockholm) 
Daniel Fröberg (Sigtuna) 
Niclas Nordström (Norrköping)  
 
 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret fokuserat på några huvudpunkter, fast 
merparten av tiden har varit Covid19 relaterade frågor: 
 
1. Rekrytering till föreningens utskott som har uttryckt behov av föryngring. 
2.Nytt utgivningsbevis för tidningen Hembryggaren som utgått, nu får vi ge ut tidningen 10 år 
till. 
3.Bistått vid planering för ett SM2020 som inte blev av samt dess efterföljder, samt planering 
inför 2021. 
4.Deltog på Maltfestivalen i Östersund tidigt under 2020 där vi visade upp SHBF som 
förening med god respons. 
5.Arbetat med att få skatteverket att godkänna SHBF som ideell förening skattetekniskt, de 
har sett oss tidigare som ekonomisk förening. 
 
Styrelsen har arbetat kontinuerligt med samtliga punkter.  
Vissa av föreningens utskott/kommittéer har önskat hjälp med att rekrytera in nytt blod till sin 
grupp. Redaktionen har haft behov av ny chefredaktör, där styrelsen varit behjälplig.  
 
Införandet av den nya betallösningen Stripe har överlag fungerat väl. Framförallt har det 
underlättat för köp av medlemskap och utbildningar. En del barnsjukdomar och 
inlärningsproblem uppstår dock fortfarande men arbetas med fortlöpande. 
 
Föreningens ekonomiska hantering har underlättats mer och mer genom att vi går över till e-
postfakturor från pappersfakturor. En mindre revidering av kontoplanen sker successivt. 
 

 
 
 
 



Tidningen Hembryggaren. 
 
Under 2020 har Hembryggaren utgått med fyra nummer. 
2020 var med tanke på pandemin förstås ett speciellt år även för Hembryggarens 
redaktion. Istället för fysiska möten har vi ställt om och istället hållit våra redaktionsmöten 
via Teams vilket under omständigheterna fungerat hyfsat bra. Det redaktionella materialet 
har däremot blivit lite lidande främst eftersom pandemin har satt stopp för majoriteten av 
alla evenemang, vilket också påverkar fyllnadsgraden i tidningen. Under ett normalt år 
brukar vi kunna förlita oss på att det oftast finns text och bilder att tillgå från olika 
hembryggarevent men under 2020 har detta så klart kraftigt minskats. Det har till viss del 
ställt till det för redaktionens medarbetare då vi är ganska få till antalet. 
Förvisso har vi nu till första numret 2021 fått in ytterligare några reportrar som är 
intresserade av att skriva i tidningen – vilket är glädjande. 
Undertecknad ämnar kliva av posten som chefredaktör och vi har hittat en ny 
chefredaktör för tidningen, Pelle Skogberg, som har lång erfarenhet inom journalistik och 
kommunikation. Både på fält och i ledande roller. 
 
Mål och resultat: 
I förra årets verksamhetsberättelse sammanfattade vi en målsättning att försöka öka 
antalet skribenter i tidningen och öka den geografiska spridningen genom reportage från 
andra ställen än i Stockholmsområdet. Den geografiska spridningen har ökat då vi gjort ett 
par reportageresor under året. Detta är bra för att engagera läsare från hela landet och 
undvika att tidningen blir allt för centraliserad i Stockholm. Medlemmarna befinner sig ju 
över hela landet och därför är det viktigt att vi också gör det i vår rapportering. 
Detta ämnar vi att fortsätta utveckla under 2021, och vi har också lyckats rekrytera några 
nya reportrar som sitter på olika ställen i landet. Dessa har nu bidragit till tidning nummer 
ett som i skrivande stund håller på att slut putsas. 
Redaktionen planerar att liksom tidigare ge ut fyra ordinarie nummer av tidningen. Två 
under våren och två under höst/vinter. Redaktionen planerar att eventuellt skicka 
någon/några reportrar till Homebrewcon i USA om pandemisituationen tillåter detta, vilket 
skulle bidra med material till flera nummer av tidningen. Hur det blir med detta är däremot 
en fråga för nästa chefredaktör. 
Om det ens blir någon som åker är förstås tveksamt men vi brukar ha utrymme att åka till 
Homebrewcon vartannat år och 2019 budgeterats för tre personer. 
I fjol budgeterade redaktionen för att hålla någon form av konferens där fokus skulle bli att 
planera tidningens framtid, skapa gemensamma skrivregler samt hålla lite journalistiska 
 
lektioner. Detta blev på grund av pandemin inte av utan istället har vi valt att skjuta detta 
på framtiden – tills dess att pandemin släpper. Osäkert med andra ord om det ens blir 
under 2021 och detta blir förstås också en fråga för nya chefredaktören. 
På grund av den tunga arbetsbelastningen på få medarbetare samt mindre material från 
inställda evenemang blev fjolårets tidningar ganska tunna, runt 20 sidor. Ambitionen är att 
öka upp detta när vi nu fått in mer manskap och pandemisituationen förhoppningsvis kan 
bli bättre mot hösten. 
 
Pontus Nyman, mars 2021. 

 
 
 
 



Evenemangsgruppen. 
Evenemangsgruppen består av Håkan Liljegren, Timo Berg, Rebecca Foreman, Patrik 
Lekberg, Christian Olsson, Anders Rosenqvist, Hans Lundberg och Maja Koivunen. 
 
På grund av corona restriktionerna så genomfördes endast domar tävlingen för SM-2020. 
Presentation av dom vinnande ölerna visades på youtube. 
 
Höstölen hölls endast för bryggare för att kunna efterleva restriktionen på 50 personer 
som gällde då. 
Vinterölen ställdes in eftersom gränsen då sänktes till 8 personer.  
 
2 möten hölls via Zoom. 
 
Om möjligt så kommer domartävlingen att genomföras för SM-2021. Rådande restriktion 
på 8 personer försvårar dock logistiken kring flask inlämning och bedömning. Folkets val 
är knappast realistiskt att kunna genomföra under 2021. Till våren 2022 kan det däremot 
vara realistiskt att kunna hålla ett komplett SM om restriktionerna tas bort helt under 
hösten.  
 
Evenemangsgruppen via Håkan 

 
Utbildning. 
Under 2020 avstannade kursverksamheten rätt ordentligt. Under den första pandemivågen 
uppmanades kursledarna att minska deltagarantalet per kurs ifall de skulle hållas för att 
kunna säkerställa distansering. I slutändan så ställdes antingen kurserna in eller flyttas på, 
vissa hela vägen in i 2021. Huruvida kursverksamheten kan starta under våren 2021 är 
fortfarande oklart, men som det utskott som har mest direktkontakt med medlemmar i relativt 
begränsade utrymmen så följer vi alla de rekommendationer och riktlinjer som finns. 
 
Utskottet har nu 8 kursledare fördelat på Stockholmsregionen, Helsingborg och Umeå. 
Utbildningarna i Göteborg och Nyköping är att officiellt betrakta som nedlagda då det inte 
varit någon aktivitet där på flertalet år. Introduktion av en ny kursledare kommer eventuellt att 
ske under 2021 beroende på hur pandemin fortgår. 
 
För att minska arbetsbördan för SHBFs Medlemsansvarig kring kurser har nu undertecknad 
möjlighet att verifiera PG-inbetalningar gällande just kurser. 
 
Utbildningsgruppen genom 
Martin Björck, Studierektor 
 

 
 
 
 
 



Medlemshantering. 
Antal nya medlemmar under året:                              447 

Antal förlorade medlemmar under året:    665 

Medlemsantal 2019-12-31:                                  2660 

Medlemsantal 2020-12-31:                                        2470 

Utlandsmedlemmar:                                                   16 

Andel i nya registret:                                                   79 % 

Vid utgången av år 2020 hade vi 7% färre medlemmar än vid årets början. 

Tidsåtgången för medlemshanteringen är i genomsnitt 1,5 timmar per dag. 

Medlemsansvarig: Joakim Lekberg 

  
 
Domarkommittén. 
 
Peter Herzig har valt att kliva av DK och vi tackar för den tid som han varit med, som 
ersättare har vi tagit in Claes Elisasson. Vi funderar på att ta in ytterligare en resurs. 
 
Under året har DK sammanträtt vid ca 10 tillfällen. Mycket planering har skett via mail och 
Hangouts. 
 
Årets domarutbildning ställdes in på grund av rådande situation men vi höll en extra 
tentamen och 
fick två nya domare: Tobias Janius och Jan Holm 
 
Till SM (2020) lämnades det in drygt 600 öl till domartävlingen. 2020 års bedömning 
skedde på 6 
platser i landet, Stockholm, Uppsala, Linköping, Helsingborg, Göteborg och Gotland. 



Svensk mästare i hembryggd öl 2020 blev Jonas Carlfjord med ölet “Bock to Basics” en 
ypperlig 
Dubbel Bock. 
 
Årets SKM ställdes in då Danmark först sköt upp sitt mästerskap och sedan ställde in, 
Norge 
valde att inte samla in sina final öl. 
 
Antalet träffar ha varit lågt och de träffar som varit har varit stängda för alla utom 
utställarna. 
- SM blev bara domartävling. 
- Höstölsträffen i Stockholm var bara för utställare och domare. 
- Höstmörker gjordes om till en domar bedömd och dömdes av domargruppen i Uppsala. 
 
Domarkommittén genom Mikael Jansson 

 
Webbredaktionen/Webbgruppen. 

 
Webbgruppen/webbredaktionen består av fem personer med lite olika grad av aktivitet. 
Tidigare har webbgruppen och webbredaktionen varit separata utskott men har slagits 
ihop under året. En person jobbar med redaktionsarbete och fyra personer är del av 
webbgruppen med olika grader av aktivitet. Webbplatsen består av några olika delar: 
 
- Allmän Information om Svenska Hembryggareföreningen och dess aktiviteter finns på 
shbf.se. Denna del av webbplatsen använder sedan ungefär två år Wordpress. 
 
- Bryggaren är ett diskussionsforum för hembryggare och använder programvaran phpbb. 
 
- Bryggarwikin är en wiki som fungerar som ett litet uppslagsverk om ölbryggning som alla 
kan bidra till. 
 
- SHBFs öltypsdefinitioner ligger i ett separat egenutvecklat system. 
 
- Receptdatabasen innehåller recept som vunnit erkännande i tävlingar som SHBF 
arrangerat. Webbgruppen arbetar just nu, tillsammans med en tillfälligt adjungerad person, 
med att se till att alla recept, som nu finns utspridda i tre olika databaser, skall förenas till 
en, och även med att utveckla en ny front end för att titta på recept.  
 
- Registrering till SM i hembryggd öl sker numera genom ett system som utvecklas och 
underhålls av Håkan Liljegren. Det har sedan något år tillbaka ersatt det system som 
webbgruppen utvecklade för många år sedan. 
 
Webbgruppen administrerar även föreningens mailadresser och mailkonton. Vi använder 
sedan några år tillbaka Google för detta, något som är gratis för ideella organisationer. 
 
Staffan 
 
 
 

http://shbf.se/

