
Amatörbryggareföreningen Amylase 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Amatörbryggareföreningen Amylase 
020302, Ljungskile turisthotell 
 
Närvarande: Sören Nyberg, Stig Jynnås, Monica Steen, Biggan Thörnsson, Rolf Steen, Ronny Thörnsson, Fredrik 
Hjalmarsson, Johan Häggström 
 
 
§1. Mötet öppnades. 
 
§2. Sören utsågs till mötesordförande. 
 
§3. Johan utsågs till mötessekreterare. 
 
§4. Biggan utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 
§5. Dagordningen fastställdes. 
 
§6. Årsmötet ansågs ha utlysts enligt stadgarna. 
 
§7. Verksamhetsberättelse för 2001 lästes upp och godkändes efter tillägg av  

- föreningen har arrangerat en sommarölsträff 
- gemensam resa till SM 
- föreningen har tillsammans med Svenska Ölfrämjandet arrangerat en vinterölstävling på Rover 

 
§8. Föreningens kontanta tillgångar var vid årsskiftet 686 kr. En ökning från 490 kr vid förra bokslutet. 

Föreningens största utgifter gäller bryggning av årgångsölen. 
 
§9. Revisionsberättelsen upplästes. 
 
§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§11. Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2002 skall vara oförändrad 100kr.. 
 
§12. A Sören Nyberg omvaldes till ordförande. 

B Johan Häggström omvaldes till kassör. 
C Rolf Steen omvaldes till ledamot i styrelsen. 
D Fredrik Hjalmarsson valdes till revisor. 
E Ronny Thörnsson valdes till revisors ersättare. 
F Biggan Thörnsson och Stig Jynnås valdes till valberedning. 
Alla val avser ett verksamhetsår. 

 
§13. En preliminär årsplan för medlemsmöten och annat fastställdes enligt följande. 

 
2002 to 4 april – Thörnsson 

to 2 maj – Johan Häggström 
lö 1 juni – sommarölsträff 
to 6 juni – Fredrik Hjalmarsson 
to 15 augusti – Sören Nyberg (upptaktsmöte med grillning) 
to 5 september – Thörnsson 
to 3 oktober – Fredrik Hjalmarsson 
lö 9 november – Rolf Steen (möte och bryggning) 
lö  december – Rolf Steen (möte + julfest) (dagen före vinterölstävlingen) 
sö december – vinterölstävling (exakt datum bestäms senare) 

2003 to 9 januari – Johan Häggström 
 lö 8 februari – årsmöte i Ljungskile 
 
Bestämdes att årets vintagebryggning ska vara stående innehåll på mötena. En fortlöpande diskussion om olika 
mäskteknik, olika receptformuleringar, annorlunda kryddningar osv kan kanske leda fram till en helt ny stil. En 
idé som nämndes var att vi skulle kunna göra ett antal förberedande testbrygder under året. 
 

§14. SM i Hembryggning. 



Amatörbryggareföreningen Amylase 

SM går i Malmö lö 6 april. Föreningen ordnar en gemensam resa. Biggan håller i projektet. 
Johan fick i uppdrag att undersöka gemensam frakt av tävlingsöl till Sthlm. 
 
Sommarölstävling. 
Föreningen har tidigare föreslagit 1 juni. Johan kollar med Fredrik Berglund och SHBF om ett gemensamt 
evenemang. Henriksbergs terrass fungerade fint för två år sedan. 
 
Hembryggarkurser. 
Sören och Fredrik anmälde intresse för att köra en kurs till hösten. Lördag 31 augusti verkar vara ett lämpligt 
datum. 
 
Malt. 
Fredrik håller kontakten med Conny Jonsson för eventuella gemensamma maltinköp. 
 
Brygglokal. 
Mötet beslutade att fortsätta spana efter en bra, billig brygglokal.. 
 

 
§15. Ordföranden avslutade mötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Johan Häggström    Sören Nyberg     Biggan Thörnsson 
 vid protokollet    ordförande     justeringsperson 
 
 
 


