
Protokoll från årsmöte 2015-03-21 för Amatörbryggarföreningen Amylase 
 
Närvarande medlemmar tillika röstlängd 
 
 Rolf Steen 
 Carl Fredrik Tiger 
 Fredrik Nivert 
 Birgit Thörnsson 
 Ronny Thörnsson 
 Peter Norberg 
 Sven Nilsson 
 Thomas Mattsson 
 Conny Jonsson 
 
§1  Mötets öppnande 
 
 Mötet som hölls på Steam Punk Bar i Göteborg öppnades av Rolf som 
 hälsade alla välkomna. 
  
§2  Val av mötesordförande 
 
 Rolf valdes enhälligt till ordförande för årsmötet. 
  
§3  Fastställande av dagordning 
 
 Dagordningen fastställdes 
 
§4  Val av mötessekreterare 
 
 Conny valdes till sekreterare vid årsmötet 
 
§5  Val av två justerare 
 

 Att justera årsmötesprotokollet valdes Peter Norberg och 
 Carl Fredrik Tiger 
 
§6  Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande 
 

 Konstaterades att årsmötet utlysts enligt stadgarna. 
 
§7  Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014 
 

 Antalet medlemmar är i skrivande stund 12 st 
 Två st ölträffar har hållits; sommarölsträff och vinterölsträff. 
 I november genomfördes den traditionsenliga vintagebryggningen på Drakens 
Ångbryggeri. Bryggeribesök har också skett hos Dugges. 
Julfest har hållits hos Rolf & Monica. 
 Fredrik och Conny har i Svenska Hembryggareföreningens regi under året 
utbildat ett stort antal nya hembryggare.  

 



§8  Ekonomisk berättelse för år 2013 
 

Rolf föredrog den i god tid innan mötet utsända ekonomiska berättelsen. 
Kommenterades särskilt att inte alla årsavgifterna kommit in för 2014. Johan har 
angivit hur det ligger till med inbetalningarna av årsavgiften för 2014.
      

§9  Revisionsberättelse  
 

Då Ronny som utsedd revisor granskat den ekonomiska redovisningen för 2014 
och inte funnit något att anmärka emot föreslog han ansvarsfrihet för styrelsen.  

 
§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 
  
 Beslutades att medlemsavgiften för 2015 blir oförändrad 100 kronor. 
 
§12  Val av styrelse och övriga funktionärer för kommande 
 verksamhetsår. 
 

Sören hade innan mötet meddelat att han undanbar sig omval till posten som 
ordförande och att han under året också har planer på att flytta till Tranås och att 
hans plats i Amylase i så fall blir ledig. 
 
Mötet tackade Sören för de år han varit ordförande. 
 
Valberedningen (Birgit) föreslog Thomas till ny ordförande och mötet slöt 
enhälligt upp bakom detta förslag. 
 
Styrelsen för Amylase 2015 valdes enligt nedan;     

 
 

Ordförande  Thomas föreslogs och valdes enhälligt till 
   ordförande. 
 
 Sekreterare  Styrelsen utser sekreterare för  
   resp. månadsmöte. 
 
 Kassör  Johan (omval) valdes till kassör 
 

Styrelseledamöter  Förutom Thomas och Johan valdes Peter (omval) och 
Calle (nyval) till ordinarie ledamöter. 

  
 
 Suppleanter  Årsmötet beslutade att ej utse suppleanter 
 



 Revisor samt ersättare Ronny valdes till revisor. Ingen ersättare valdes 
 
 Valberedning Birgit valdes till valberedning 
  
 Evenemangs- 
 samordnare  Birgit valdes att svara för planeringen av våra 
   evenemang. 
 
 Webbmaster  John föreslogs och valdes till Webbmaster  
 
§13  Inplanering av aktiviteter för kommande verksamhetsår 
  

2015-04-14 kl. 18.30 Medlemsmöte hos Peter 
 2015-05-12 kl. 18.30 Möte hos Sven. 
 2015-06-09 kl. 18.30 Möte hos Thomas 
 2015-06-13 kl. 12.00 Sommarölsträff i Fräntorps folkets hus 
 2015-08-28 kl. 18.00 Upptaktsmöte hos Ronny & Biggan på Näset 
 2015-09-15 kl. 18.30 Möte hos Calle 
 2015-10-13 kl. 18.30 Möte hos Fredrik 
 2015-11-07 kl. 10.00 Vintagebryggning hos Drakens 
 2015-12-11 kl. 18.00 Julfest hos Rolf & Monica 
 2015-12-12 kl. 12.00 Vinterölsträff Fräntorp (Johan kollar om det är 
   ledigt föreslagen tid) 
 2015-01-12 kl. 18.30 Möte hos Conny 
 2015-02-9 kl. 18.30 Möte hos Johan 
 2015-03-19  Årsmöte. (Tid på dagen och plats bestämmes 
   senare) 
 

De som inte var närvarande vid årsmötet och fått tilldelat ett möte ombedes 
kolla om dessa är OK och i annat fall meddela så fort som möjligt om vi 
behöver ändra på något. 
 
 

§14 Övriga frågor 
 
 Anmälningar till Sommar och vinterölsträffar 

 
Sven erbjöd sig åter svara för administrationen av inkommande anmälningar. 
Det fungerade ju så bra sist och mötet var mycket tacksamt för detta.  

  
 Förberedelse för sommarölsträff 

Sker på kommande möte, dock bör snarast inventering av glas och övrig 
utrustning ske hos Johan. 
Inventera även ang. vilka som ställer upp och jobbar vid sommarölsträffen. 
Diskuterades ang. status för sommarölsträffen och att tävlingsmomentet skall 
tonas ner något. Peter författar en text ang. detta som kan diskuteras vid nästa 
möte. 
Conny vidtalar Sture om att ställa upp som vanligt. 
  

 Brygder till SM 



 Ev.gemensam uppsamling utredes på kommande medlemsmöten. 
  
 Nya medlemmar 
 Vi överväger noggrant om att ev. ansluta ytterligare en medlem. 
 Detta kan ske på årsmöte enl. §4 i stadgarna, dock borde vi överväga att 
 kunna ansluta någon preliminärt under verksamhetsår och sedan formellt 
 ta upp detta för slutligt godkännande på årsmöte. 
 
 I övrigt föreslogs och beslutades att Sture och Monica inbjudes till  julfesten. 
 
  
 
§15  Mötet avslutas 

Då inga övriga frågor väcktes för avhandling förklarade ordföranden årsmötet 
avslutat. 

 
 
 
Vid protokollet     Ordförande 
 
Conny Jonsson   Rolf Steen 
 
 
……………………   ……………………. 
 
Protokollet justerat 
 
 
Calle Tiger    Peter Norberg 
 
 
………………   ……………….. 
 
Protokollet färtdigjusterat 2015-03-27 


