
 

Årsmelding Norbrygg Sogn og Fjordane 2020. 
 
2020 er andre år med et selvstendig fylkesstyre for Norbrygg Sogn og Fjordane. 
 
Fylkesstyre har bestått av følgene: 
Styreleder: Arve Sundnes 
Styremedlemmer: Are Mikael Lillebø og Gro Astri Jøsendal  
 
Det ble avholdt Årsmøte for 2019 på Kværnafossen Bryggeri. 
Det er gjennomført 4 styremøter og handsama 22 saker i 2020 
Alle styremøter avholdt som Hangout. 
 
Aktiviteter i 2020 har det vore lite av. Vi fikk så vidt avholdt årsmøtet på Kværnafossen 
bryggeri i Gaular før landet vart stengt ned av Covid 19. 
Vi hadde plan om et usmakskurs i Gaular kulturhus november men måtte utsette dette 
på ubestemt tid.  
Men vi har fått usmakspiller og har en avtale med en øl dommer for å holde kurset så 
snart det lar seg gjøre på forsvarlig vis. 
Etter møtet på Kvernfossen hadde vi plan om å holde en bryggekonkuranse i 2020 
Denne blei og utsatt. 
 
Utenom dette har det ikkje våre noen aktiviteter i Norbrygg Sogn og Fjordane sin regi i 
2020 da Covid 19 har satt en stopper for fysiske sammenkomster. 
Men det er en god del aktivitet rundt om i fylket uten at vi fanger dette opp. 
 
Medlemstalet: Var i 2020  144 medlemmer der 108 som betalte medlemspenger. 
                       Per dato er det 116 medlemmer i Norbrygg Sogn og Fjordane. 
                       Derav 81 har betalt medlemskontingent for 2021. 
Noe som er en nedgang på 28 medlemmer.  
Det er fortsatt tidlig på året, som i fjor vil det øke på litt med medlemmer utover året.  
 
Hva kan vi gjøre for å skape engasjement? 
 
 
  
 

 



 

Økonomi: I år har vi hatt en liten aktivitet hos oss i Sogn og Fjordane. 
                Vi har i år også brukt for lite av tildelte midler fra sentralt hold.  
                Se vedlegg fra sentralt hold. 
 
 
Budsjett for 2021 se skjema nedenfor 

 
 
Sakliste. 
Ingen mottatte saker fra medlemmer. 
 
Valg av styre- 
Gro ønsker ikkje gjenvalg, har forståelse for dette og vil takke for innsatsen. 
  
Etter et år med bare 3 i styre ser eg at vi blir veldig sårbare om det skorter på tid med 
oss. Da blir lite gjort. 
Derfor synest eg at vi bør utvide styret til 4-5 personer for å få opp litt engasjement i 
lokalområde rundt om i fylket 
 

Fylker    

 Medlemmer 2019 Medlemmer 2020 Budsjett 

Norbrygg Agder 306 363 35 565 

Norbrygg Akershus 501 602 60 340 

Norbrygg Buskerud 258 248 16 120 

Norbrygg Finnmark 39 58 7 760 

Norbrygg Hedmark 85 106 11 300 

Norbrygg Hordaland 443 542 56 020 

Norbrygg Møre og 
Romsdal 226 262 24 590 

Norbrygg Nordland 160 183 16 725 

Norbrygg Oppland 109 118 9 560 

Norbrygg Oslo 515 619 62 075 

Norbrygg Rogaland 735 791 63 175 

Norbrygg Sogn og 
Fjordane 93 106 9 620 

Norbrygg Telemark 112 128 11 680 

Norbrygg Troms 73 96 11 070 

Norbrygg Trøndelag 328 379 35 345 

Norbrygg Vestfold 183 212 19 870 

Norbrygg Østfold 174 211 21 485 



 

Øystein på Kværnafossen bryggeri har sagt seg villig til å stille i styret.  
Hadde en til men han måtte trekke seg. 
Om noen ønsker bli med i styret så er dere velkomne til å melde dere under møtet. 
 
 
Arve Sundnes 
Styreleder 
Norbrygg Sogn og Fjordane 
 


