
Protokoll för 
Linköpings hembryggareförenings 

årsmöte 2019 
Söndagen den 24/2 kl. 14:00 – 15:15  i Föreningshuset Fontänen i Linköping 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutade att välja Emil Skala till mötesordförande och Mikael Rydfalk till 

mötessekreterare. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 

16 personer. 

Efter punkt 6.a) anlände ytterligare en person och därmed ändrades röstlängden till 17. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Årsmötet valde Peter Pinaitis och Jonas Eriksson till protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Årsmötet beslutade att anse årsmötet var enligt stadgarna korrekt utlyst. 

5. Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutade att stryka punkt 11 men i övrigt godkänna dagordningen. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet av 

styrelsens ordförande Emil Skala. 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga denna till handlingarna. 

 b) Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret 

Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet av 

kassören Jan Lindgren. 

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga denna till handlingarna. 

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret 

Revisorsberättelsen presenterades för årsmötet av revisorn Reibert Arbring. 

Då allt funnits vara i god ordning föreslår revisorn att hela styrelsen skall få ansvarsfrihet för den 

period som revisionen avser. 
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8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

9. Fastställande av medlemsavgifter 

Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften för medlemmar till 100 kr. 

10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret 

Kassör Jan Lindgren presenterar budgetförslaget och styrelseordförande Emil Skala presenterar 

verksamhetsplanen för kommande verksamhetsåret. 

Årsmötet beslutade att godkänna budgetförslaget och verksamhetsplanen. 

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år. (ej samma som kassör) 

Punkten ströks under punkt 5, fastställandet av dagordningen. 

12. Val av kassör i föreningen för en tid av 2 år. (ej samma som ordförande) 

Valberedningens Peter Pinaitis presenterade valberednings förslag till kassör. 

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag och välja Jan Lindgren till kassör för en tid av 

två år. 

13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år. (hälften på ett år och hälften på två år sedan 
fortlöpande på två år) 

Valberedningens Peter Pinaitis presenterade valberednings förslag till ledamöter. 

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag på ledamöter och välja: 

 Mikael Rydfalk till ledamot på 1 år. 

 Carina Alm till ledamot på 1 år. 

 Carl Löfstrand till ledamot på 2 år. 

 Sebastian Thylin till ledamot på 2 år. 

14. Val av minst två personer till valberedning 

Årsmötet beslutade att välja Jonas Eriksson och Anna Kihlstedt att ingå i valberedningen. 

15. Val av revisor samt suppleant 

Årsmötet beslutade att välja Reibert Arbring som revisor och Micke Josefsson som suppleant 

16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

 Motion 1  

Efter en diskussion beslutar årsmötet att gå styrelsens förslag och avslå motionen. Dock ska 

styrelsen under året se över en stadgeändring av paragraf 6 främst formuleringen "inom styrelsen". 

Motion 2 

Efter en diskussion beslutar årsmötet att gå på styrelsens förslag och bifalla motionen med en 

mindre textändring och införa en domarkommitté.  

"Domaransvarig 

Som domaransvarig har man ansvaret för lokala domardömda tävlingar och bildandet av en 

domarkommitté där minst tre lokala domare ingår." 

17. Övriga frågor 

 Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att under året göra en omarbetning och 

modernisering av den liggande arbetsbeskrivningen för styrelsen ledamöter. 

 En diskussion runt frågan om lokal för kurser, bryggningar fördes.  
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 Den rabatt som erhålls hos Vinland på 10% de som deltar i föreningens bryggkurser bör 

förtydigas. 

 Begreppet kurs eller introduktion diskuteras. 

 Beslut fattades om att styrelsen snarast ska hantera GDPR i sina system. 

Mötets avslutas av mötesordförande Emil Skala. De avgående ledamöterna Jonas Eriksson och 

Lars Karlström avtackas med gåvor. 

I samband med mötet har föreningen bjudit på en lättare förtäring samt väl valda drycker. 

 

Justeras och undertecknas av 

 

Datum  Datum 

   

 

Peter Pinaitis  

  

Jonas Eriksson 

 

 

 

  

 


