Protokoll från årsmöte 2014-03-22 för Amatörbryggarföreningen Amylase
Närvarande medlemmar tillika röstlängd
Rolf Steen
Johan Häggström
Carl Fredrik Tiger
Peter Norberg
Sven Nilsson
Conny Jonsson
§1

Mötets öppnande
Mötet som hölls på Haket pub 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 2013
Årsmötet hölls med pompa och ståt i Ålborg och rönte mycket
uppskattning.
Föreningen har nu 12 st medlemmar hos vilka de flesta
månadsmötena hållits, varvid många goda hembrygder, men även
minnesvärda köpeöl provats.
Två st ölträffar har hållits; sommarölsträff och vinterölsträff.
I november genomfördes den traditionsenliga vintagebryggningen.
Julfest har hållits hos Rolf & Monica.
Johan, Fredrik och Conny har i Svenska Hembryggareföreningens regi
under året utbildat ett stort antal nya hembryggare.
Under året inköptes nya glas till ölträffarna.

§8

Ekonomisk berättelse för år 2013
Johan föredrog den i god tid innan mötet utsända ekonomiska berättelsen.
Kommenterade särskilt att inte alla årsavgifterna kommit in för 2013. Johan
återkommer med information om hur det ligger till med inbetalningarna av
årsavgiften för 2013.

§9

Revisionsberättelse
Då Ronny som utsedd revisor inte kunde närvara vid mötet gick Johan noggrant
igenom de ekonomiska handlingarna så att mötet med tidigare vetskap om de
större kända utläggen och övriga ekonomiska transaktioners storlek kunde
godkänna bokföringen för 2013 och lägga denna till handlingarna.

§10

Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret.

§11

Medlemsavgift
Beslutades att medlemsavgiften för 2014 blir oförändrad 100 kronor.

§12

Val av styrelse och övriga funktionärer för kommande
verksamhetsår.
Ordförande

Sören valdes i sin frånvaro till ordförande

Sekreterare

Styrelsen utser sekreterare för
resp. månadsmöte.

Kassör

Johan valdes till kassör

Styrelseledamöter

Förutom Sören och Johan valdes Peter och
John 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

Evenemangssamordnare

Birgit valdes att svara för planeringen av våra
evenemang.

§13

Inplanering av aktiviteter för kommande verksamhetsår
2014-04-22 kl. 19.00
Medlemsmöte hos Sven
2014-05-08 kl. 19.00
Möte hos Peter.
2014-06-14 kl. 12.00
Sommarölsträff i Fräntorps folkets hus
2014-08-29 kl. 18.00
Upptaktsmöte hos Ronny & Biggan på Näset
2014-09-23 kl. 19.00
Möte hos Johan
2014-10-14 kl. 19.00
Möte hos Fredrik
2014-11-11 kl. 19.00
Möte hos Conny
2014-11-22 kl. 10.00
Vintagebryggning hos Drakens
2014-12-05 kl. 18.00
Julfest hos Rolf & Monica
2014-12-06 kl. 12.00
Vinterölsträff Fräntorp (Johan kollar om det är
ledigt föreslagen tid)
2015-01-13 kl. 19.00
Möte hos John
2015-02-10 kl. 19.00
Möte hos Calle
2015-03-21 preliminär Årsmöte. (Tid på dagen 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.
Beträffande Johns synpunkt att vänta med att bestämma datum för årsmöte kom
mötet trots allt fram till att det är bra med ett preliminärt datum och att alla
försöker hålla detta datum rent i kalandrarna. Om det trots detta visar sig, när vi
kommer närmare, att flertalet inte kan vara med får vi finna ett bättre datum.

§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.
Brygder till SM
Ev.gemensam uppsamling utredes på kommande medlemsmöten.
Bryggeribesök
Calle kollar upp och förseslår lämplig tid för bryggeribesök hos Dugges.
Nya medlemmar
Johan kollar upp om det finns utrymme för en ersättande medlem. Bakgrunden
är att vi behöver medlemmarnas arbetsinsatser på våra träffar då det annars blir
för tungt för några få att genomföra.
Tomas Mattson kom upp som förslag vilket väckte gillande hos samtliga. Sven
fick i uppdrag att kontakta honom.

§15

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