
Protokoll fört vid första ordinarie årsmöte i Amatörbryggareföreningen Amylase 
010206 kl. 19 hos Johan 
 
Närvarande: Sören Nyberg, Biggan Thörnsson, Krister Backman, Rolf Steen, Ronny Thörnsson, Stefan Gustavsson, 
Fredrik Hjalmarsson, Lars Blomqvist, Johan Häggström 
 
 
§1. Mötet öppnades. 
 
§2. Sören utsågs till mötesordförande. 
 
§3. Johan utsågs till mötessekreterare. 
 
§4. Dagordningen fastställdes efter några ändringar. 
 
§5. Stefan och Rolf utsågs till att justera protokollet. 
 
§6. Mötet beslutade enhälligt att formellt bilda Amatörbryggareföreningen Amylase. 
 
§7. Förslaget till stadgar gicks igenom. Några ändringar gjordes i § 6, 7 och 14. Mötet antog stadgarna efter gjorda 

ändringar. 
 
§8. Mötet ansåg att mötet utlysts korrekt. 
 
§9. Verksamhetsberättelse för hösten lästes upp och godkändes. 
 
§10. Föreningens kassa består av 490kr. Inkomsten kommer från överskott från sommarölstävlingen 2000. 

Föreningen lär ha spridda resurser hos ett par av medlemmarna. 
 
§11. Någon revision har ej genoförts. Inga revisorer har utsetts vid tidigare möten. 
 
§12. Den provisoriska styrelsen beviljades ansvarsfrihet för tiden fram till årsmötet. 
 
§13. Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2001 skall vara 100kr. Avgiften betalas till kassören senast vid 

marsmötet då en avrapportering beträffande antalet betalande medlemmar skall ske. 
 
§14. A Sören Nyberg valdes till ordförande. 

B Johan Häggström valdes till kassör. 
C Rolf Steen valdes till ledamot i styrelsen. 
D Adam Baan valdes till revisor (vidtalad i förväg). 
E Stefan Gustavsson valdes till revisors ersättare. 
F Ronny Thörnsson, Biggan Thörnsson och Fredrik Hjalmarsson valdes till valberedning. 
Alla val avser ett verksamhetsår. 

 
§15. En preliminär årsplan övermedlemsmöten fastställdes enligt följande. 

2001 6 mars – Fredrik Hjalmarsson 
3 april – Thörnsson 
8 maj – Rolf Steen 
5 juni – Krister Backman 
17 augusti – Sören Nyberg (upptaktsmöte med grillning) 
4 september – Johan Häggström 
2 oktober – Pubmöte prel. The Rover 
10 november – Rolf Steen (bryggning) 
8 december – Rolf Steen (möte + julfest) 

2002 8 januari – vakant 
 5 februari – årsmöte 
 

§16. Hemsida. 
Fredrik och Stefan arbetar med att flytta hemsidan till en ny adress. Meddelande om den nya hemvisten kommer 
att skickas så snart allt är klart 
Öldomarekurs. 



Informerades att flera av föreningens medlemmar deltagit i den av SHBF arrangerade domareutbildningen i 
Göteborg. Kursen rekommenderas. 
 
Resa. 
Informerades om provning av belgiska öl på Ljungskiles turisthotell lördag 10 februari. Provningen är 
kostnadsfri för medlemmar i Ölfrämjandet (medlemskort kan köpas på plats). 
 
SM i Hembryggning. 
SM går i Stockholm i 7 april. Föreningen ska försöka ordna en gemensam resa. Alla intresserade kan kontakta 
Biggan, som håller i detta projekt. 
 
Hembryggar-kurser. 
Denna verksamhet har tidigare varit ett enmansprojekt (Tommy). Stefan och Fredrik kollar med Tommy och 
SHBF och kommer med ett förslag på hur denna verksamhet kan bedrivas i framtiden. Intresserade kursdeltagare 
finns. 
 
Vårens tema. 
Höstens tema var bryggutrustning och mötet beslöt att hålla fast vid detta till nästa möte. Krister rapporterade att 
arbetet med nya lakbottnar går vidare. Det verkar kunna ordna sig. Ny rapport vid nästa möte. 
 
Sommarölstävling. 
Johan kollar med Fredrik Berglund och SHBF vad som gäller för detta evenemang. Vem ska/kan arrangera? 
Rapport till nästa möte. 
 
Maltspanare. 
Krister kan fixa malt från Juvel till 5kr/kg. Intresserade kontaktar Krister snarast. 
Stefan kollar upp hur läget är med inköp från Ahlafors. 
 
Hedersmedlemmar. 
Mötet beslutade att de tidigare ”hedersmedlemmarna” skall kvarstå. Det gäller Lasse Pettersson (fd Falcon) och 
Niklas Eriksson (fd Gamlestadens). 
 
Medlemskort/medlemsbevis. 
Stefan och Fredrik kommer med förslag på uppdaterade medlemskort till nästa möte. 

 
§17. Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Johan Häggström    Stefan Gustavsson    Rolf Steen 
 vid protokollet    justeringsperson    justeringsperson 
 
 
 


