Protokoll från årsmöte i Ålborg 2013-03-23 för Amatörbryggarföreningen Amylase
Närvarande medlemmar tillika röstlängd
Ronny Thörnsson
Birgit Thörnsson
John Alexandersson
Rolf Steen
Fredrik Nivert
Sören Nyberg
Carl Fredrik Tiger
Peter Norberg
Sven Nilsson
Conny Jonsson
Minai Jansson
Johan Häggström
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Sören som hälsade alla välkomna.

§2

Val av mötesordförande
Sören 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 Rolf Steen och
Carl-Fredrik Tiger

§6

Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
Konstaterades att årsmötet utlysts enligt stadgarna.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012
Sören föredrog verksamhetsberättelsen

bil. 1

§8

Ekonomisk berättelse för år 2012
Johan föredrog den i god tid innan mötet utsända ekonomiska berättelsen.
bilaga 2

§9

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Ronny som i denna yrkade på ansvarsfrihet
för styrelsen.

§10

Ansvarsfrihet för styrelsen
På fråga beslutade årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret.

§11

Medlemsavgift
Beslutades att medlemsavgiften för 2013 blir oförändrad 100 kronor.

§12

Val av styrelse och övriga funktionärer för kommande
verksamhetsår.
Ordförande

Sören valdes till ordförande

Sekreterare

Styrelsen utser sekreterare för
resp. månadsmöte.

Kassör

Johan valdes till kassör

Styrelseledamöter

Peter och John valdes. John valdes
desutom fortsatt till webbansvarig.

Suppleanter

Årsmötet beslutade att ej utse suppleanter.

Revisor samt ersättare

Ronny valdes till revisor. Ingen ersättare valdes.

Valberedning

Birgit valdes till valberedning

Evenemangssamordnare

Birgit valdes att svara för planeringen av våra
evenemang.

§13

Inplanering av aktiviteter för kommande verksamhetsår
2013-04-09 kl. 19.00
2013-05-07 kl. 19.00
2013-06-08 kl. 12.00
2013-08-30 kl. 18.00
2013-09-10 kl. 19.00
2013-10-01 kl. 19.00
2013-11-05 kl. 19.00
2013-11-23 kl. 10.00
2013-12-06 kl. 18.00
2013-12-07 kl. 12.00
2014-01-14 kl. 19.00
2014-02-04 kl. 19.00
2014-03-29

§14

Medlemsmöte hos Fredrik
Möte hos John.
Sommarölsträff Fräntorp
Hos Ronny & Biggan Näset
Möte hos Peter
Möte hos Sören
Möte hos Conny
Gemensam bryggning hos drakens
Julfest hos Rolf & Monica
Vinterölsträff Fräntorp (Johan kollar om det är
ledigt föreslagen tid)
Möte hos Johan
Möte hos Minai
Årsmöte. (Tid på dagen utredes av Biggan)

Övriga frågor
Anmälningar till Sommar och vinterölsträffar
Sven erbjöd sig åter svara för administrationen av inkommande
anmälningar. Det fungerade ju så bra sist.
Brygder till SM
Brygder uppsamlas hos Drakens och transporteras preliminärt till Dugges. Sören
och Calle utreder och samordnar.
Någon SM- buss har inte meddelats.
Bryggeribesök
Calle kollar upp lämpliga objekt. Dugges och Poppelmans kom upp som
förslag.
Lagen och ölprovningsträffar med hembrygd öl.
Uppdraget från föregående årsmöte att utreda lagligheten med våra ölträffar har
slutförts och vi har erhållit mailmeddelande från polisen att man från deras
synpunkt inte har några erinringar.
Bil.3

§15

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

Vid protokollet
Conny Jonsson
Protokollet justerat
Calle

Rolf

……Calle…………

Rolf………………..

