
Protokoll för Linköpings hembryggarförenings årsmöte 2020 
Lördagen den 7/3 kl 16:00 

 
1. Till mötesordförande valdes Emil Skala och mötessekreterare Petter Sandholdt. 
2. Mötet hade 13 röstberättigade deltagare. 
3. Till justeringspersoner valdes Peter och Magnus. 
4. Mötet valde att godkänna mötets utlysande. 
5. Dagordningen fastställdes i sitt skick. 
 
Röstlängden utökades med en person. 
 
6. Verksamhetsberättelsen lästes upp och det beslutades att den skulle göras tillgänglig på 

hemsidan. 
a. Styrelsens Verksamhetsberättelsen godkändes. 
b. Styrelsens Ekonomiska berättelse godkändes. 
7. Revisionsberättelsen presenterades och godkändes. 
8. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
9. Nuvarande medlemsavgift på 100 kr beslutades att gälla även under 2020. 
10. Årets aktiviteter lästes upp och mötet önskade att bryggarpubbarna ska fortgå samt öka 

lite i intensitet då det är våran mötesplats. 
Mötet gav även styrelsen i uppgift att försöka hitta aktiviteter för att motverka att 
föreningen går med för mycket plus. Styrelsen önskade även att medlemmarna ger 
förslag under året på dessa. 
Verksamhetsplanen godkändes av mötet. 

11. Emil Skala valdes till ordförande under 2 år. 
12. Inget val görs för kassör i år, då sittande har ett år kvar. 
13. Valberedningens förslag godkändes av mötet.  

Ledamot på två år: 
Amanda Peattie 
Lisa Södereng 
Simon Arvestrand 

Ledamot på ett år: 
Mikael Rydfalk 
Magnus Petterson 

14. Sittande valberedning med Jonas och Anna valdes om till nästa år.  
Styrelsen fick i uppgift att hitta efterträdare till en av posterna för nästa år. 

15. Valberedningens förslag godkändes av mötet. 
Revisor: Reibert Arbring 
Revisor suppleant: Mikael Josefsson 

16. Inga förslag från styrelsen har inkommit. 
Motion ang GDPR godkändes med tillägget att förutom e-post ska även namn läggas till 
uppgift som vi behandlar. 
Ett förslag om att kolla upp samarbeten med Medborgarskolan för kursverksamheten 
gavs. Men då nuvarande kursuppgång med små gruppen hemma hos våra bryggare 
fungerar bra valde man att fortsätta på nuvarande kursuppgång. 

17. Mötet avslutades med en avtackning av Carl Löfgren för sin tid i styrelsen.  


