
Protokoll: årsmöte för amatörbryggarföreningen amylase 2019 

Plats: Bredaryds wärdshus – Bredaryd 

Datum: 190330 

Närvarande medlemmar tillika röstlängd: Conny Jonsson, Fredrik Nivert, Gustav 
PetterssonGillberg Johan Häggström, Peter Norberg, Ronny Thörnsson, Rolf Steen, 
Sven Nilsson, Thomas Mattson  

§1  Mötets öppnande 

Thomas Mattsson hälsade alla välkomna samt förklarade årsmötet som öppnat. 

§2 Val av mötesordförande 

Årsmötet beslutade att välja Thomas Mattsson som mötesordförande. 

§3 Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen med justeringar. 

§4 Val av sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutade att välja Gustav Gillberg som mötessekreterare. 

§5 Val av justerare 

Årsmötet beslutade att välja Conny Jonsson och Rolf Steen till justerare för protokollet. 

§6 Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet beslutade att årsmötet utlyses enligt stadgarna. 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 

Årsmötet hölls på Haket Bar i Göteborg och följande styrelse valdes: 

Ordförande: Thomas Matsson 

Sekreterare: Gustav Pettersson 

Kassör: Johan Häggström 

Styrelseledamot: Tomas Lundqvist 

Suppleanter: Inga suppleanter utsågs 

Revisor samt ersättare: Ronny Thörnsson (ingen ersättare) 

Valberedning: Sven Nilsson 

Evenemangssamordnare: Fredrik Nivert 

Webmaster: Fredrik Nivert 

Verksamhet: 

Medlemsmöte har hållits första tisdagen i varje månad. Platserna har varierat mellan 
medlemmarna. På mötena har det diskuterats: den gemensamma bryggningen, olika 
tekniker, råvaror, utrustning samt verksamheten i stort. Det har också provsmakats både 
hembrygder och kommersiella öl. 



Föreningen har arrangerat en vinterölsträff och en sommarölsträff, båda i Fräntorp 
Folkets Hus. 

Kursverksamhet har i samarbete med Svenska Hembryggareföreningen bedrivits. Under 
2018 har Fredrik utbildat totalt 12 nya bryggare vid 2 olika kurstillfällen. 

Gemensam bryggning gjordes hos Rolf i Torslanda. Årets vintage blev en Imperial 
Porter. 

Den traditionsenliga julfesten ägde rum hos Steen’s, med mycket god mat och brygd 
och som vanligt provsmakades en hel del spännande drycker. 

§8 Ekonomisk berättelse för 2018 

Johan rapporterar att ekonomin har under 2018 varit fortsatt stark trotts utgifter. 
Inkomster har främst varit från evenemang men även sålda glas. Vid årsskiftet låg 
föreningens tillgångar runt 72 000 kr jämfört med 70 000 i kapital från föregående år. 
En stor utgift under 2018 var inköp av glas för ca 25 000 kr. 

Eventuella tidigare skulder för medlemsavgifter beslutas från och med detta årsmöte
 avskrivas för samtliga medlemmar. 

§9 Revisionsberättelse 

Ronny i roll som revisor har inte noterat några oegentligheter i den ekonomiska 
redovisningen för 2018. 

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret och den ekonomiska redovisningen kan därmed läggas till 
handlingarna. 

§11 Medlemsavgift 

Tack vare den goda ekonomin föreslogs en fortsatt medlemsavgift för 2019 till 0 kr.
 Mötet beslutade att bibehålla denna avgift för 2019. 

§12 Val av styrelse och övriga funktionärer för kommande verksamhetsår 

Styrelse föreslogs till densamma som föregående år dvs: 

Ordförande Thomas Mattsson valdes enhälligt till ordförande 

Sekreterare Gustav Gillberg (tidigare Pettersson) valdes till sekreterare 

Kassör Johan Häggström valdes till kassör 

Styrelseledamot Tomas Lundqvist valdes till styrelseledamot 

Suppleanter Årsmötet beslutade att ej utse suppleanter 

Revisor samt ersättare Ronny Thörnsson valdes till revisor. Ingen ersättare valdes 

Valberedning Sven Nilsson valdes till valberedning 

Evenemangssamordnare Fredrik Nivert valdes till samordnare för evenemang 

Webbmaster Fredrik Nivert valdes till webbmaster 

§13 Inplanering av aktiviteter för kommande verksamhetsår 



Förändring av månadsmötesdag valdes till tredje tisdagen i månaden 

 2019-04-16 kl 18.30 Månadsmöte hos Tomas L 

 2019-05-14 kl 18.30 Månadsmöte hos Sven 

 2019-06-01 kl 11 Sommarölsträffen Folkets hus, Fräntorp med förslag om
  efterfest 

 2019-08-30 kl 18.30 Kickoff hos Ronny 

 2019-09-17 kl 18.30  Månadsmöte hos Johan 

 2019-10-15 kl 18.30 Månadsmöte hos Peter (orangeriet) 

 2019-11-23 kl 10.00 Vintagebryggning hos Rolf med eventuell förändring av 
dag senare 

 2019-12-06 kl 18.00 Amylases Julfest hos Rolf och Monica 

 2019-12-07 kl 11.00 Vinterölsträffen Folkets hus, Fräntorp med förslag om 
efterfest 

 2020-01-14 kl 18.30 Månadsmöte hos Conny 

 2020-02-18 kl 18.30 Månadsmöte hos Fredrik 

 2020-03-10 kl 18.30 Vintageprovning, plats hålls öppen tills vidare 

 2020-03-21  Årsmöte i Göteborg 

§14 Övriga frågor 

x SM 2020: 

Av SHBF är det härmed beslutat att Göteborg kommer stå som värdstad för SM 2020. Gothia 
hembryggarförening med Simon Svensson har blivit tillfrågade som huvudman. En lokal 
verkar av allt att döma vara tilltänkt. Mötet är samstämmiga i att det kommer behövas stor 
mankraft i detta och kan tänka sig vara del i en arbetsgrupp om och när frågan rent formellt 
ställs till Amylase. 

x Utflykt 2019: 

Thomas väckte frågan kring en eventuell gemensam utflykt till Aalbaek Damark under 2019. 
Det föreslogs att detta skulle kunna genomföras i september. Inga beslut togs. 

x Korv till bryggare på träffarna: 

Enligt tidigare motion från Conny föreslogs det att bjuda alla bryggare på våra träffar på 
träffar på korv med bröd för att vara en fortsatt attraktiv tillställning att ställa ut på. Mötet 
beslutade att två korvar med bröd per bryggd, oavsett hur många bryggare och brygder som 
medtages, kommer att delas ut i form av kuponger som kan lösas in. Kuponger och 
programblad kommer att distribueras i numrerade kuvert vid träffarna för enklaste möjliga 
hantering.  

x Medlemmar: 

Thomas väckte frågan kring huruvida vi bör fylla ut den 12e platsen som Amylase har till 
förfogande att tillsätta bör hanteras. Mötet var enstämmiga att detta skulle kunna fungera. 
Mötet diskuterade kring potentiella intressenter och ”Gnoff” som i egenskap av erfaren 



bryggare skulle kunna vara en tilltänkt 12e medlem. Thomas kommer att höra efter om 
intresse finns från honom. 

x Entréavgift träffar: 

Rolf föreslog en höjning av entréavgiften för besökare på våra träffar. Argument som fördes 
fram för en höjning var att den i många år har legat på 100 kr utan justering samtidigt som 
många andra evenemang i Göteborgsområdet har en högre avgift för besökare. Argument som 
fördes fram emot en höjning var att vi redan går väldigt bra ekonomiskt med nuvarande avgift 
samtidigt som Amylases utgifter förblir låga för träffarna. En höjning ansågs kräva en 
motivering kring huruvida eventuella ökade intäkter skulle hanteras. Mötet var oeniga i frågan 
och beslut togs att entréavgiften för Sommarölsträffen 2019 kommer att förbli 100 kr och en 
votering sker senare när frågan har mognat. 

x Tröjor: 

Gustav lyfte frågan kring inköp av tröjor med Amylases tryck till alla medlemmar för att bära 
vid bland annat träffar för att representera föreningen. Gustav fick i uppdrag att ta fram tre 
olika förslag (t-shirt, piké och långärmad tröja) och beslut görs vid senare tillfälle. 

x PR: 

Fredrik väckte frågan kring en mer ”medial närvaro” för att nå ut till specifikt bryggare för att 
upprätthålla ett intresse till att deltaga vid våra sommar- och vinterölsträffar. Mötet beslutade 
att i god tid meddela bland annat tidningen ”hembryggaren” så att dessa träffar finns med i 
kalendariet samtidigt som det inte fanns några problem om enskilda medlemmar sprider 
information riktat specifikt till bryggare via tex facebook.  

§15 Mötet avslutas 

 Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

Sekreterare Ordförande 

Gustav Gillberg Thomas Mattsson 

_______________________ _______________________ 

Justerare Justerare 

Conny Jonsson Rolf Steen 

_______________________ _______________________ 

 


