
Protokoll: Årsmöte för Amatörbryggarföreningen Amylase 

Plats: Haket – Göteborg 
Datum: 180306 
Närvarande medlemmar tillika röstlängd: Fredrik Nivert, Gustav Pettersson, Johan 
Häggström, Rolf Steen, Ronny Thörnsson, Sven Nilsson, Thomas Mattsson och Tomas 
Lundqvist. 

§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 Pettersson som mötessekreterare. 

§5 Val av justerare 

Årsmötet beslutade att välja Rolf Steen och Sven Nilsson till justerare för protokollet. 

§6 Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet beslutade att årsmötet utlyses enligt stadgarna. 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 

Årsmötet hölls på John Scott’s, Kyrkogatan, Göteborg och följande styrelse valdes.  

Ordförande:    Thomas Mattsson 
Kassör:    Johan Häggström 
Sekreterare:    Väljs för varje möte av styrelsen 
Ledamot:    Peter Norberg, Calle Tiger 
Revisor:    Ronny Thörnsson 
Aktivitet & webbansvarig:  Fredrik Nivert 
Valberedning:   Sven Nilsson 
 
Verksamhet: Medlemsmöte har hållits första tisdagen i varje månad. Platserna har 
varierat mellan medlemmarna. På mötena har diskuterats: den gemensamma 
bryggningen, olika tekniker, råvaror, utrustning samt verksamheten i stort. Det har 
också provsmakats både hembrygder och kommersiella öl. En ny medlem har valts in 
under året, Gustav Pettersson. Medlemsantalet är i dagsläget 11. Föreningen har 
arrangerat en vinterölsträff och en sommarölsträff, båda i Fräntorps Folkets Hus. 
Kursverksamhet har i samarbete med Svenska Hembryggarföreningen bedrivits. Under 
2017 har Fredrik utbildat totalt 14 nya bryggare. Tyvärr fick årets kick-off på Näset 
ställas in p.g.a. för få deltagare.  Föreningen ordnade under hösten en mycket 
uppskattad ”studieresa” till Köpenhamn. Vi hann besöka ett antal pubar och prova en 
hel del bra öl. En trevlig måltid intogs på pub/restaurang Brus. Gemensam bryggning 
gjordes hos Drakens i Mölndal. Årets vintage blev en Quadrupel. Den traditionsenliga 
julfesten ägde rum hos Steens, med mycket god mat och brygd och som vanligt 
provsmakades både hem brygder och ett antal kommersiella produkter.  



§8 Ekonomisk berättelse för 2017 

 Johan har sedan tidigare skickat ut ekonomisk rapport för 2017 till alla medlemmar. 
Ekonomin har under 2017 varit fortsatt stark. Inkomster har främst varit från 
evenemang men även sålda glas. Vid årsskiftet låg föreningens tillgångar runt 70 000 
kr. Större framtida utgifter beräknas vara inköp av glas till sommar- och vinterölsträffar. 
Inkomna medlemsavgifter är tyvärr inte fulltaliga. Johan kommer att driva in dessa från 
medlemmar som missat att betala. 

§9 Revisionsberättelse 

 Ronny i roll som revisor har inte noterat några oegentligheter i den ekonomiska 
redovisningen för 2017. 

§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 föreslog Johan en medlemsavgift för 2018 till 0 kr. Mötet 
beslutade att justera medlemsavgiften till 0 kr för 2018. 

§12 Val av styrelse och övriga funktionärer för kommande verksamhetsår 

 Ordförande Thomas Mattsson valdes enhälligt till ordförande 
Sekreterare Gustav 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 

 2018-04-10 kl 18.30 Månadsmöte hos Tomas L 
2018-05-08 kl 18.30 Månadsmöte hos Sven 
2018-06-09 kl 11.00 Sommarölsträffen i Folkets hus, Fräntorp 
2018-08-31 kl 18.30 Kickoff hos Ronny 
2018-09-11 kl 18.30 Månadsmöte hos Johan 
2018-10-02 kl 18.30 Månadsmöte hos Thomas 
2018-11-06 kl 18.30 Månadsmöte hos Gustav 
2018-12-07 kl 18.00 Julfest hos Rolf och Monica  
2018-12-08 kl 11.00 Vinterölsträffen i Folkets hus, Fräntorp 
2019-01-08 kl 18.30 Månadsmöte hos Conny 
2019-02-05 kl 18.30 Månadsmöte hos Calle 
2019-03-05 kl 18.30 Månadsmöte hos Fredrik 
2019-03-30 Årsmöte med eventuell resa till Stockholm 

§14 Övriga frågor 

• SM 2020:  
Inför planeringen av SM 2020 har vi fått in information kring eventuella datum som 



öl- och whiskymässan äger rum 2020. Preliminärt är detta bokat till 17/18e eller 
24/25e april. Ett datum inför detta hade varit önskvärt för att arrangera SM i Göteborg. 
Lokaler: Under mötet diskuterades eventuella möjliga lokaler för detta arrangemang. 
Mötet beslutade att preliminärt höra med GLTK om möjlighet att hyra deras lokaler, 
något som Johan tog på sig att göra. Andra potentiella lokaler skulle kunna vara 
Aeroseum, den framtida mässan i Åby, Partille arena. 

• Inköp av föreningsgemensamt mindre bryggverk: 
Tomas väckte frågan gällande ett eventuellt inköp till Amylase i form av ett 
gemensamt mindre bryggverk. Detta bryggverk skulle kunna användas vid 
demonstrationer, kurser och till utlåning till andra intressenter. Mötet var oeniga kring 
nyttan av detta och inga beslut fattades i frågan. 

• SM 2018: 
Ronny väckte frågan kring eventuella deltaganden från vår sida på årets svenska 
mästerskap i hembryggning som i år hålls i Norrköping 5e maj. Gustav meddelar att 
han har intresse att åka upp, eventuellt med bil där det finns platser för passagerare. 
Han återkommer inom kort med eventuell resplan. 

• Sommarölsträffen sponsorer: 
Inför sommarölsträffen kommer vi likt tidigare ta kontakt med sponsorer för priser. 
Gustav kontaktar Beerlab som nyligen startat med sin verksamhet med 
laboratorieanalys av kommersiella öl. 

§15 Mötet avslutas 

 Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

Sekreterare Ordförande 

Gustav Pettersson Thomas Mattsson 

_______________________ _______________________ 

 

Justerare Justerare 

Rolf Steen Sven Nilsson 

_______________________ _______________________ 

 

 


