Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Amatörbryggareföreningen Amylase
030201, Ljungskile turisthotell
Närvarande: Sören Nyberg, Monica Steen, Biggan Thörnsson, Rolf Steen, Ronny Thörnsson, Fredrik Nivert, Johan
Häggström
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Mötet öppnades.
Sören utsågs till mötesordförande.
Johan utsågs till mötessekreterare.
Biggan utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Dagordningen fastställdes.
Årsmötet ansågs ha utlysts enligt stadgarna.
Verksamhetsberättelse för 2002 lästes upp och godkändes.
Föreningens kontanta tillgångar var vid årsskiftet 1186 kr. En ökning med 500 kr från förra bokslutet.
Två medlemsavgifter samt kostnader i samband med bryggning av årgångsölen är ej reglerade.
Revisionsberättelsen upplästes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2003 skall vara oförändrad 100kr..
A
Sören Nyberg omvaldes till ordförande.
B
Johan Häggström omvaldes till kassör.
C
Fredrik Nivert nyvaldes till ledamot i styrelsen.
D
Ronny Thörnsson nyvaldes till revisor.
E
Rolf Steen nyvaldes till revisors ersättare.
F
Biggan Thörnsson omvaldes till valberedning.
Alla val avser ett verksamhetsår.
En preliminär årsplan för medlemsmöten och annat fastställdes enligt följande.
2003 må 3 mars – Thörnsson
må 7 april – Rolf Steen
må 5 maj – Johan Häggström
må 2 juni – Fredrik Nivert
lö 7 juni – sommarölsträff
fr 22 augusti – Sören Nyberg (upptaktsmöte med grillning, kl. 18)
må 1 september – Thörnsson
må 6 oktober – Fredrik Nivert
lö 8 november – Rolf Steen (möte och bryggning)
lö 6 december – Rolf Steen (möte + julfest) (dagen före vinterölstävlingen)
sö 7 december – vinterölstävling
2003 må 12 januari – Johan Häggström
lö 7 februari – årsmöte i Ljungskile (eventuellt Bredaryd)
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Bestämdes att årets vintagebryggning ska vara stående innehåll på mötena. Testbryggning av RÖKÖL med
hemmarök malt ska ske fortlöpande under året.
En ambition ska vara att mer aktivt försöka värva fler medlemmar.
a SM i Hembryggning går i Stockholm lördag 5 april. Föreningen satsar på medaljregn!
b Föreningen har tidigare föreslagit Sommarölstävling.7 juni. Johan kollar med Fredrik Berglund och SHBF om
ett gemensamt evenemang på Henriksbergs terrass. Det har tidigare varit lyckade arrangemang.
c Fredrik tar fram etiketter till årgångsölen. Olika färg för olika år.
d Fredrik håller kontakten med Conny Jonsson för eventuellt fler gemensamma maltinköp.
e Några av medlemmarna uttryckte intresse för en gemensam brygglokal.
Ordföranden avslutade mötet
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