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1. Innledning – om landsmøtet i vedtektene 

Vedtektenes §4 Landsmøtet: 
 
Landsmøtet er Norbryggs øverste myndighet.  
 
Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april.  
 
Alle betalende medlemmer har møterett. Delegater fra fylkeslagene har alle full tale-, forslags- og 
stemmerett. Sentralstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett. Andre personer og komiteer kan inviteres 
av sentralstyret, og har kun tale- og forslagsrett på landsmøtet. 
 
Medlemmene er representert på landsmøtet etter følgende prinsipp: 
 

• Alle fylkeslag skal ha minst en delegat på landsmøtet. 
• Det totale antallet delegater bestemmes av det forutgående landsmøtet, og skal minimum være 

satt dobbelt så høyt som det forventede antall deltakende fylkeslag. 
• I utgangspunkter fordeles delegatene til fylkeslagene etter Sainte-Leguës metode, med første 

delingstall lik 1,0. Denne metoden brukes inntil det er like mange ufordelte delegater igjen som det 
er fylkeslag som ennå ikke har fått minst en delegat. Deretter fordeles disse resterende delegatene 
til fylkeslagene som fremdeles står uten noen delegat. 

• Medlemstallet regnes utfra antall betalende medlemmer ved utgangen av året før landsmøtet. 

 
Ordinært landsmøte skal behandle: 
 

1. Årsmelding 
2. Regnskap 
3. Revisors rapport 
4. Arbeidsprogram 
5. Budsjett, herunder fastsette kontingent og fordeling av kontingent mellom Norbryggs sentrale 

budsjett og fylkesbudsjettene. 
6. Eventuelle innkomne saker 
7. Valg av: 

• Leder av sentralstyret 
• 4 styremedlemmer 
• 3 varamedlemmer, som gis rekkefølge som første, andre og tredje vara. 
• Valgkomite med 3 medlemmer 
• Revisor 

8. Bestemme antallet delegater til påfølgende år. 
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2. Konstituering av møtet 

2.1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjent av Landsmøtet. 

2.2. Godkjenning av forretningsorden  

Vedtak:  

 
Landsmøtet har følgende forretningsorden: 

• Landsmøtet ledes av den valgte møteleder.  

• Den valgte referenten skriver protokoll og protokollen skal signeres av to personer valgt av 
Landsmøtet. 

• Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter 
for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg.  

• Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte 
taletiden og sette strek for talelisten etter behov. 

• Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer, eller sendes ordstyrer elektronisk. Nye forslag 
kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. 

• Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.  

• Når noen ber om ordet til forretningsordenen skal han/hun få ordet straks, og utenom tur. 
Den som forlanger ordet til forretningsordenen kan komme med merknader til 
saksbehandlingen, kritikk mot den måten møtet ledes på, forslag om begrenset taletid, 
protest mot foreslått avstemningsmåte o.l. Den som får ordet til forretningsorden må fatte 
seg i korthet, og har ikke adgang til å diskutere realiteten i den saken som behandles. 

• Strek kan settes etter forslag fra ordstyreren eller møtedeltagere. Før strek blir satt skal 
ordstyreren referere talelisten og alle innkomne forslag og spørre om noen av de som er 
referert på talelisten ønsker å fremme forslag. Forslagene må i så fall leveres til møtelederen 
før strek blir vedtatt satt. Ordstyreren skal så spørre om flere ønsker ordet. Det vanligste er at 
det gis anledning til å tegne seg på talelisten i løpet av innlegget til neste taler. Er møtet enig i 
at strek er satt skal ordstyreren si fra at strek er satt. 

• Etter at strek er satt kan ingen få ordet. Det er ikke tillatt å komme med nye forslag og det er 
heller ikke tillatt å trekke forslag som allerede er innlevert. 

• Når debatten om en sak er avsluttet, meddeler ordstyreren at saken er tatt opp til votering 
(avstemning). Fra dette tidspunkt kan ikke noen få ordet til saken, nye forslag kan ikke settes 
fram og ingen kan trekke tilbake forslag som er fremmet. Når en sak er ferdig debattert og 
tatt opp til avstemning, må ordstyreren gjøre greie for de forslagene som foreligger. 
Ordstyreren gjør videre greie for hvordan avstemningen skal foregå. 

• Er det to forslag kan alternativ votering foreslås. Den kan foregå ved at de som stemmer for 
det ene forslaget forholder seg i ro, mens de som stemmer for det andre forslaget avgir 
stemmetegn ved å rekke stemmeseddelen eller en hånd i været. Etter at det er redegjort for 
avstemningsmåten, ber ordstyreren forsamlingen om å foreta votering.  
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• Det er ikke likegyldig i hvilken rekkefølge det blir stemt over de forslag som foreligger i en 
sak. Hvert medlem skal ha mulighet til å gi sin mening til kjenne ved avstemningen, og derfor 
må voteringen legges opp slik at alle får anledning til å stemme over alle forslag og over alle 
deler av de forslag som foreligger. 

• Avstemninger kan skje ved håndsopprekking (åpen) eller skriftlig (hemmelig). Hvis den åpne 
voteringen gir tvil om utfallet, kan møtelederen be om kontravotering. Det vil si at de som 
holdt seg i ro i den første voteringen avgir stemmetegn. Hemmelig votering foregår skriftlig 
med stemmesedler som blir delt ut. Det er gjerne i forbindelse med valg at det forlanges 
skriftlig votering, men også i andre saker kan det forekomme at noen gir uttrykk for ønske om 
hemmelig votering. 

• Dersom te foreligger flere forslag skal det stemmes over det mest ytterliggående forslaget 
først. I enkelte tilfeller kan det være tvil om hvilket forslag som er det mest ytterliggående, 
men da får møtelederen forsøke å avgjøre det etter beste skjønn. I budsjettsaker skal det 
stemmes over det største beløpet først. Blir det i en sak satt fram forslag om endring i 
hovedforslaget, skal endringsforslaget settes under votering først. 

• Et forslag har fått alminnelig flertall når det har fått flere stemmer enn de andre forslagene til 
sammen. 

• Ved stemmelikhet i valg av personer skal valget avgjøres ved loddtrekning.  

• Alle betalende medlemmer har møterett.  

• Delegater fra fylkeslagene har alle full tale-, forslags- og stemmerett.  

• Sentralstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett.  

• Andre personer og komiteer kan inviteres av sentralstyret, og har kun tale- og forslagsrett på 
landsmøtet. 
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2.3. Valg av møteleder: 

Vedtak:  

Gustav Foseid ble valgt som møteleder 

2.4. Valg av referent: 

Vedtak:  

Svein Erik Moholt ble valgt som referent 

2.5. Valg av to personer til å underskrive protokollen: 

Vedtak: 

Ken Robin Ruud og Morten Sevland ble valgt til å underskrive protokollen 
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3. Årsmelding 

Styrets årsberetning for 2017/2018: 

 
Norbrygg er en landsdekkende ideell organisasjon for alle med interesse for hjemmebrygging. 
Styret har virket i perioden 25.mars 2017 til 27.april 2018. Norbrygg hadde 4.196 medlemmer per 
31.12.2016. Dette er en nedgang på 348 medlemmer sammenlignet med samme tid året før. Per 01.03.18 
var det 3966 betalende medlemmer (mot 3128 samme tid 2017). 
 
Driftsresultatet for 2017 var på kr. 209 463,-  og foreningens likviditet er tilfredsstillende. 
 
Foreningen byttet regnskapsfører fom 01.01.17. Ny regnskapsfører er Soot Regnskap. Årsaken til at styret 
har valgt å bytte regnskapsfører er behovet for et regnskapssystem hvor sittende styre selv kan ha en 
løpende oversikt over regnskapet og selv hente ut regnskapsrapporter. 
 
Styret har hatt 10 styremøter, 2 styresamlinger (Nøtterøy og Oslo), og gjennomført 2 (3) ekstraordinære 
årsmøter med fylkeslag.  Dommerkomiteen har møtt fast på styremøter og styresamlinger. Styret har 
hatt god geografisk spredning hvor både Østlandet, Vestlandet, Nord-Vestlandet og Nord-Norge har vært 
representert. 
 
Det ble holdt samling for fylkesledere i Oslo den 09. september.  
 
Arrangementskomitéene for NM, Publikumsfavoritten og Hjemmebryggerhelgen har gjennomført sine 
respektive arrangement på en tilfredsstillende måte. Ordningen med tre uavhengige komitéer er 
videreført fra sist år, og virker tilfredsstillende. Det er likevel viktig å påpeke behovet for å komme tidlig i 
gang med arbeidet, og markedsføre disse arrangementene godt. 
 
I tillegg har Norbrygg sine fylkeslag stått bak mange arrangement rundt om i landet, m.a. kan Bjorleik i 
Bergen og Juleølkonkurransen på Tautra nevnes da disse blir markedsført nasjonalt. Norbrygg har også 
stått som samarbeidspartner for en rekke publikumsarrangement i store deler av landet. 
 
Styret har fortsatt arbeidet med å bistå i arbeidet med danning av dei fylkeslaga som ikke var klare i fjor. 
I løpet av året har Hedmark etablert fylkeslag.  og opprettelse av interimsstyrer, gjennomføring av 
fylkesårsmøter og valg av fylkesstyrer samt delegater til landsmøte. Dei fleste fylkene har gjennomført 
egne årsmøter, mens Vestfold og Sogn og Fjordane har avholdt årsmøte som nettmøter etter innkalling 
fra sentralstyret. For Troms/Finnmark sin del møtte ingen til ekstraordinært årsmøte. 
 
Forumet har (pr. 03.04.2018) 25.092 medlemmer og er landets største kanal for kunnskapsformidling 
innen hjemmebrygging. Ordningen med nyhetsbrev er videreført i 2017/18 om ikke månedlig. Norbrygg 
har fortsatt samarbeid med bryggebutikker over hele landet. 
 
Samtlige verv i Norbrygg utføres på ideelt grunnlag. 
 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjenner årsberetningen for 2017/2018. 
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4. Godkjenning av regnskap for 2017 

4.1. Regnskap for 2017 - resultatregnskap 
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NOTE TIL REGNSKAPET 
Når et prosjekt avsluttes føres resultatet som en enkelt sum i regnskapet. 
 
3930 (Inntektskonto) er summen av ALLE prosjekt som i teorien burde gå i pluss. Tautra, Bjorleik, Nordland, 
PF, osv. 
 
4930 (Utgiftskonto) er summen av ALLE prosjekt som vi regner med som "utgiftsprosjekter" ( Landsmøte, 
Dommerkurs, NM, osv.) 

4.2. Resultatrapport for utvalgte prosjekter, pr 02.04.2018 

Prosjekt Inntekter Kostnader Resultat 

1027 Publikumsfavoritt Rogaland 2018   8 698  -8 698  

1026 NM Flaskekonkurransen 2018   43 075  -43 075  

1025 Landsmøtet 2018   3 153  -3 153  

1024 Norbrygg Hjemmebryggerhelgen 2018   1 450  -1 450  

1019 Norbrygg Publikumsfavoritt 2018 290 120  245 552  44 568  

1018 Nordlandsmesterskap 2017 20 000  6 101  13 899  

1017 Sørlandsmesterskapet 2017 31 355  9 891  21 464  

1011 NM Flaskekonkurransen 2016   110 831  -110 831  

1007 Norbrygg Publikumsfavoritt 2017 286 350  210 252  76 098  

1006 NM Flaskekonkurransen 2017 255  73 385  -73 130  

1005 Dommerkurs 2017   8 933  -8 933  

1004 Bjorleik 2017 7 200  10 600  -3 400  

1003 Juleølkonkurransen 2017 18 250  4 810  13 440  

1002 Landsmøtet 2017   131 442  -131 442  

1001 Hjemmebryggerhelgen 2017 73 360  136 208  -62 848  

 

4.3. Rapport for fylkenes drift, eksklusiv deres prosjekter 

Avdeling Driftsbudsjett Forbruk Avvik 

101 Østfold 13 065 8 964 4 101 

102 Akershus 38 155 4 346 33 809 
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Avdeling Driftsbudsjett Forbruk Avvik 

103 Oslo 41 015 31 242 9 773 

104 Hedmark 7 150 0 7 150 

105 Oppland 7 475 4 290 3 185 

106 Buskerud 17 160 2 898 14 262 

107 Vestfold 13 780 0 13 780 

108 Telemark 7 345 1 354 5 991 

109 Aust-Agder 7 215 9 794 -2 579 

110 Vest-Agder 9 100 10 326 -1 226 

111 Rogaland 34 580 25 596 8 984 

112 Hordaland 33 150 16 634 16 516 

114 Sogn og Fjordane 6 305 0 6 305 

115 Møre og Romsdal 16 510 1 281 15 229 

116 Trøndelag 23 660 15 592 8 068 

118 Nordland 10 530 11 218 -688 

119 Troms og Finnmark 9 230 0 9 230 

Sum 295 425 143 535 151 890 

4.4. Resultatrapport for avdelinger og fylker 

Avdeling Driftsbudsjett Driftsresultat Avvik Resultat fra 
prosjekter 

101 Østfold 13 065 8 964 4 101 0 
102 Akershus 38 155 4 346 33 809 0 

103 Oslo 41 015 31 242 9 773 0 

104 Hedmark 7 150 0 7 150 0 

105 Oppland 7 475 4 290 3 185 0 

106 Buskerud 17 160 2 898 14 262 0 

107 Vestfold 13 780 0 13 780 0 

108 Telemark 7 345 1 354 5 991 0 

109 Aust-Agder 7 215 9 794 -2 579 -10 732 

110 Vest-Agder 9 100 10 326 -1 226 -10 732 

111 Rogaland 34 580 25 596 8 984 0 

112 Hordaland 33 150 16 634 16 516 3 400 

114 Sogn og Fjordane 6 305 0 6 305 0 

115 Møre og Romsdal 16 510 1 281 15 229 0 

116 Trøndelag 23 660 15 592 8 068 -13 440 

118 Nordland 10 530 11 218 -688 -13 899 

119 Troms og Finnmark 9 230 0 9 230 0 

201 Sentralt -585 051 -611 886 26 835 213 888 

202 Dommerkomiteen 143 000 70 805 72 195   

203 Mediegruppe 25000 19894 5106 0 
Sum -121 626 -377 652 256 026 168 485 
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4.5. Balanse per 31.12.2017 

 

4.6. Revisors beretning for 2017 

 
 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjenner det fremlagte regnskap for 2017. 
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5. Arbeidsprogram 2018/2019 

5.1. Arbeidsprogrammet 2018 - 2019 

Norbrygg er en landsdekkende og ideell organisasjon for alle med interesse for hjemmebrygging.  
 
Norbryggs formål er: 
 

• å fremme interessen for, og utbredelsen av hjemmebrygging. 
• å fremme et høyt faglig nivå blant medlemmene, samt kunnskaps- og erfaringsutveksling 

mellom bryggermiljøer i inn- og utland. 
• å fremme sunn ølkultur. 
• å arrangere konkurranser, møter, opplæring og andre sosiale aktiviteter. 

Arbeidsprogrammet tar for seg Norbryggs oppfatning av status, viktige mål og tiltaksplaner innenfor 
konkrete områder som Norbrygg skal engasjere seg i. Dette gjør arbeidsprogrammet egnet til å fungere 
som et arbeidsdokument for Norbrygg i programmets periode. 
 
Sentralstyret evaluerer formålsparagrafen innen landsmøtet 2019. 

5.2. Organisasjon 

For at Norbrygg skal oppfattes som en interessant aktør og støttespiller for medlemmene, er det viktig at 
medlemsantallet holdes på et så høyt nivå som mulig. Dette bidrar også til en god økonomi og er 
grunnlaget for relevant aktivitet i Norbrygg. For at Norbrygg skal være relevant i fremtiden, er det 
avgjørende at Norbrygg er attraktivt for de som driver med hjemmebrygging, både nybegynnere og 
viderekomne. Det skal derfor arbeides aktivt for å rekruttere nye medlemmer og beholde eksisterende. 
  
Norbrygg sentralstyre skal ha kompetanse på: 
 

• Hjemmebrygging 
• Økonomi 
• Organisasjonsutvikling 
• Informasjon og kommunikasjon 
• Gjennomføringer av arrangementer 

5.3. Fylkene 

De tillitsvalgte i fylkene skal holde kontakt med medlemmene slik at de kan trekkes aktivt med i virksomhet 
lokalt. Kontakten bør både være personlig og via forumet, hjemmesider, sosiale media og så videre. 
Fylkene skal bistå sentralstyret med oppfølging av nye og eksisterende medlemmer. 
 
Fylkene skal legge opp til virksomhet i henhold til arbeidsprogram og rapportere planer og aktiviteter til 
sentralstyret i form av møtereferater, eller på annen måte. 
 
Fylkene skal også holde sentralstyret orientert om relevant lokal informasjon og bistå sentralstyret med 
forslag som kan forbedre Norbryggs virksomhet. Fylkesstyrene bør samarbeide og utveksle erfaringer med 
nabofylker i større grad. 
 
Regionreformens betydning for Norbrygg tas opp på landsmøtet 2019. Fylkene gir innspill før dette. 
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5.4. Samarbeid med andre 

Det finnes flere ulike organisasjoner som har interesse for hjemmebrygging. Norbrygg skal gjennom 
deltakelse på arrangementer, sosiale medier og lignende støtte andre slike organisasjoner. 
 
Norbrygg skal ikke engasjere seg i alkoholpolitiske spørsmål som ikke angår hjemmebrygging.  

5.5. Generelt 

Norbrygg skal alene, eller sammen med andre, arrangere konkurranser, møter, opplæring og andre sosiale 
aktiviteter relatert til hjemmebrygging. 

5.6. Dommerkomiteen 

Dommerkomiteen skal være Norbryggs rådgivende og utøvende organ for all dommervirksomhet, 
dommerkurs og dommerutvikling. 
 
Hovedansvaret til dommerkomiteen er å utdanne nye og eksisterende dommere og holde Norbrygg sine 
typedefinisjoner oppdatert. Andre oppgaver består blant annet av å administrere utsending av usmak-sett, 
delegere dommere til smakinger i aviser o.l., holde kontaktene med dommere i utlandet og bedømme øl 
som medlemmer har sendt inn til vurdering. 
 
Dommerkomiteen skal: 

• Utdanne nye dommer 
• Avholde dommersamlinger og annen videreutdanning 
• Vedlikeholde vårt «rangeringssystem» for aktive øldommere 
• Holde Dommerinstruks og annet dommermateriell oppdatert og tilgjengelig for dommerne  
• Holde Norbrygg sine typedefinisjoner oppdatert 
• Gi råd om gjennomføring av lokale konkurranser 
• Holde kontakt med andre lands dommermiljøer. 
• Jobbe med å holde kontakt med fylkesstyrene og gjøre dommerlister tilgjengelig. 

 
Alle fylker skal ha en dommerkontakt. Dommerkontakten oppnevnes av fylkesstyret, og kan med fordel 
være medlem av fylkesstyret. Dommerkontakten skal ha ansvar for praktisk gjennomføring av 
dommeraktiviteter i fylket. 
 
Dommerkontakten skal ivareta kontakten med medlemmer som er, eller ønsker å bli, øldommere. 
Dommerkontakten organiserer/tilrettelegger for dømming av lokale konkurranser og vedlikeholde oversikt 
over fylkets dommere. 
 
Kontakten bør både være personlig og via forumet, hjemmesider, sosiale media og så videre. 

5.7. NM komiteen 

Denne komiteen, som oppnevnes av sentralstyret, har ansvar for å arrangere NM i hjemmebrygging. "Årets 
hjemmebrygger" har siden 2009 fått som premie at vinnerølet er blitt brygget kommersielt av bryggeriet 
Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri A/S. 
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NM komiteen skal: 
 

• Planlegge, organisere og gjennomføre Norgesmesterskapet i hjemmebrygging 
• Fremskaffe og dele ut premier i Norgesmesterskapet i hjemmebrygging 
• Sørge for at Norbrygg deltar i Skandinavisk mesterskap. 
• Videreutvikle Norgesmesterskapet og oppdatere konkurransereglene for Norgesmesterskapet 

5.8. IT-komiteen 

Skal drifte Norbrygg sine IT-systemer og sørge for distribusjon av informasjon til medlemmene. Det nye 
sentralstyret og IT-komiteen skal vurdere om komiteen skal gjøres om til en "Informasjons- og IT-komité". 
 
Sentralstyret skal vurdere om flere IT-tjenester kan kjøpes inn kommersielt. 

5.9. Organisasjonsutvikling, kurs og utdanning 

Sentralstyret skal arrangere relevante kurs for tillitsvalgte, for å bidra til å vedlikeholde og utvikle Norbrygg 
som organisasjon.  
 
Sentralstyret skal i perioden påbegynne en Håndbok for tillitsvalgte i Norbrygg. Dette skal være et hefte 
og/eller en webside med en grunnleggende innføring i organisasjonsdrift. 
 
Sentralstyret skal minst en gang i året arrangere et felles møte mellom sentralstyret og representanter fra 
alle fylkesstyrene. Dette møtet bør være et fysisk møte og kombineres med et kurs, jf. neste pkt. 
 

5.10. Sentrale kurs 

I perioden skal sentralstyret, alene eller i samarbeid med fylker, arrangere følgende kurs: 
 

• Budsjett og regnskap. Økonomi er viktig for alle organisasjoner, både fordi det gjør det enklere å 
styre og fordi medlemmene og eksterne krever kontroll. 

• Digital kommunikasjon og bruk av sosiale medier for å følge opp medlemmer  
• Planlegging og gjennomføringer av hjemmebrygger- arrangementer og konkurranser. 
• Organisasjonsdrift. Et kurs i drift av organisasjoner, ulike roller og oppgaver i et styre. Møteledelse. 

Rekruttering. Planlegging og organisering. Hva er vedtekter? Hva er et årsmøte/landsmøte? Hva 
gjør et styre?  

5.11. Informasjon  

Generelt  
For å innfri Norbryggs formålsparagraf, er Norbrygg helt avhengig av en aktiv informasjonsvirksomhet. 
Dette skal søkes oppnådd ved en kombinasjon av personlig kontakt, møter og medlemskvelder, 
arrangementer, elektroniske verktøy og sosiale medier. 
 
Norbrygg skal følge EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), som 
blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir 
virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. 
  
Personlig informasjon 
Norbryggs medlemmer skal oppleve tillitsvalgte som "tett på" medlemmene. 
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Tillitsvalgte skal derfor: 
 

• Følge med og være aktive på forum og FB og andre kanaler som organisasjonen tar i bruk. 
• Raskt svare på henvendelser pr e-post 
• Ved personlige møter og på arrangementer bidra til å øke medlemmenes opplevelse av at Norbrygg 

er en nyttig og verdifull organisasjon 

 
Hjemmesider 
For å sikre rask, effektiv og kosteffektiv informasjonsflyt, skal Norbrygg basere kommunikasjon med 
medlemmene på elektroniske medier.  
 
Hjemmesidene skal være det viktigste elementet i dette. Sentralstyret og fylkene skal sørge for at sidene til 
enhver tid har relevant og oppdatert informasjon.  
 
Hjemmesidene skal være "levende", leservennlige og brukervennlige og informere om: 
 

• Aktiviteter, arrangementer og konkurranser, både nasjonalt og i de enkelte fylkene 
• Andre relevante kilder til informasjon om hjemmebrygging 
• Nybegynnertips 
• Utstyrstips 
• Andre medlemstilbud 

Fylkene får tilgang til egne områder på hjemmesidene. 
 
Facebook og sosiale medier 
 

Sosiale medier sikrer aktiv ”pushing” av informasjon og gjør det mulig for medlemmene å komme i dialog 
med hverandre og med tillitsvalgte. Norbrygg skal gjøre aktivt bruk av dette. Informasjon fra hjemmesidene 
skal derfor speiles på Facebook. Nettdebatter søkes styrt inn mot forumet. 
 
Norbrygg som organisasjon skal ikke understøtte andre nettdebattfora enn vårt eget forum. 
 
Alle markedsføringstiltakene (sosiale medier) er koblet mot arrangementer - de kan/må selvsagt også 
brukes for å fremme andre del mål og andre deler av norbrygg.no enn det som handler om arrangementer. 
Omgivelsene (konkurranse/samarbeidspartnere) ble ikke vurdert/diskutert i særlig grad - men Norbrygg må 
i hvert enkelt tilfelle med aktiviteter/tiltak vurdere om/hvordan vi kan samarbeide med andre og utnytte 
andres arbeid til synergier og egen fordel. 
 
Norbrygg skal som en del av informasjonsarbeidet gjennomføre/vurdere: 
 

• Foreta en web-analyse 
• Vurdere verdien av aktiviteter på Facebook (Måle hvor mye trafikk som kommer fra Facebook) 
• Vurdere verdien av forumet (Måle hvor mye trafikk som kommer rett på forumet (forumet ligger 

som landingsside) 
• Sjekke søkelogg (Hvilke søkeord bruker folk inne på norbrygg.no og i forumet?) 
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5.12. Kultur og tradisjon 

Medlemskvelder, lokale klubbkvelder 
Arbeidet skal skje lokalt og sentralt. Alle fylker skal søke å gjennomføre ett eller flere arrangementer pr. år, 
gjerne i samarbeid med andre organisasjoner. Sentralt nivå skal støtte fylkene i dette arbeidet, og også selv 
delta i arrangementer. 
 
Sosialt samvær 
Sosialt samvær bidrar til å styrke fellesskapsfølelsen og ivareta Norbrygg sine tradisjoner.  

5.13. Egne lokaler, lager og møterom 

Sentralstyret skal finne egnede lokaler for de arrangementene som finner sted i Oslo-området, inkludert 
store deler av NM-bedømminga. 
 

5.14 Årshjul 
Sentralstyret utarbeider et årshjul for Norbryggs nasjonale og regionale aktiviteter, med særlig vekt på å 
koordinere de nasjonale arrangementene. Særlig vekt skal legges på å løfte NM og Publikums favoritt. 
 
 
 

Vedtak:  

Det fremlagte forslaget til arbeidsprogram for 2018/2019 godkjennes. Arbeidsprogram gjelder frem til 
Landsmøtet 2019. 
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6. Budsjett og fastsettelse av kontingent 

6.1. Innledning 

Fra Norbrygg Buskerud er det innkommet følgende forslag til vedtektsendring/tillegg. 
 
Nytt ledd/avsnitt i §6 tilføyes: 
Økonomiske midler tildelt ifht medlemsantall som står ubrukt ved årsslutt, overføres neste regnskapsår. 
 
Styret innstiller på at vedtektene ikke skal endres, men at denne saken behandles som en budsjettsak. 
 

Vedtak: 

Forslaget fra Norbrygg Buskerud behandles som en budsjettsak, og ikke som en vedtektsendring. 

 
Dersom dette vedtas utgår sak 7.1. 

6.2. Styrets forslag til kontingent for 2019. 

Styret foreslår at kontingenten holdes til 250 kr, som satt av Landsmøtet 2017. Medlemmer som melder 
seg inn i fjerde kvartal får redusert kontingent. Disse betaler 250 kr for et medlemskap som varer ut 2018 
og hele 2019. 
 

Vedtak:  

Norbryggs kontingent for 2019 fastsettes til kr. 250.- Medlemmer som melder seg inn i fjerde kvartal 
2018 får redusert kontingent. Disse betaler 300 kr for et medlemskap som varer ut 2018 og hele 2019. 
 
Styret får fullmakt til å sette kontingenten for medlemmer under 26 år til kr 100 per år, og ser på 
muligheten til å etablere studentlag.  

 

6.3. Styrets forslag til budsjett for 2018 og 2019 

 
Budsjett 2019 Budsjett 2018 

   Driftsinntekter   

         3440 Spesielt offentlig tilskudd – mva kompensasjon 51 500 50 000 

         3911 Kontingenter 1 325 000 1 200 000 

Prosjekt: Publikumsfavoritt 2018 150 000 40 000 

Prosjekt: Hjemmebryggerhelgen 2018 -50 000 -120 000 

   Driftsinntekter 1 476 500 1 170 000 

   Driftskostnader   

      Varekostnad   

         4301 Varekjøp ØL 10 300 10 000 

         4302 Varekjøp annet 5 150 5 000 

         4303 Mat på arrangementer 5 150 5 000 

         4360 Frakt, toll og spedisjon 1 030 1 000 

         4500 Fremmedytelse og underentreprise 5 150 5 000 

      Varekostnad 26 780 26 000 

      Prosjekter & Underavdelinger   
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Budsjett 2019 Budsjett 2018 

Dommerkomite 103 000 100 000 

Dommerkurs 123 600 120 000 

Mediegruppe 51 500 50 000 

Landsmøte 2018 133 900 130 000 

NM Flaskekonkurranse 2018 103 000 100 000 

      Prosjekter & Underavdelinger 515 000 500 000 

      Annen driftskostnad   

         5910 Bespisning 5 150 5 000 

         6010 Avskriving på filmutstyr 0 17 000 

         6490 Annen leiekostnad 20 600 20 000 

         Lokalleie (lager + møterom) 150 000 120 000 

         Diverse driftsutgifter, renhold, etc.  30 000 20 000 

         6555 Mediegruppe 0 0 

         6705 Honorar regnskap 41 200 40 000 

         6780 Kostnader medlemssystem 82 400 80 000 

         6790 Annen fremmed tjeneste 20 600 20 000 

         6810 Data/EDB-kostnad 36 050 35 000 

         6820 Trykksak 10 300 10 000 

         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 51 500 50 000 

         6940 Porto 46 350 45 000 

         7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 30 900 30 000 

         7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 103 000 100 000 

         7320 Reklamekostnad 20 600 20 000 

         7420 Gave, fradragsberettiget 5 150 5 000 

7430 Aktiviteter og drift fylkeslag 298 700 290 000 

7435 Overføring av prosjektoverskudd fylker 61 800 60 000 

         7500 Forsikringspremie 1 030 1 000 

         7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 20 600 20 000 

      Annen driftskostnad 1 035 930 988 000 

   Driftskostnader 1 577 710 1 514 000 

Netto finansresultat     

Driftsresultat -101 210 -344 000 

 

Vedtak:  

Budsjett for 2018 og 2019 ble vedtatt. 
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6.4. Fylkesbudsjetter 2018 

 
 

Vedtak:  

Det fremlagte forslaget til budsjett for 2018 fastsettes som Norbryggs budsjett for 2018. 
Landsmøtet slutter seg til de prinsippene som er lagt til grunn for forslaget til budsjett for 2019.  
Styrets forslag til budsjett for 2019 gjelder som Norbryggs budsjett frem til Landsmøtet 2019. 
 
For økning i antall medlemmer fra foregående år, tilfaller hele kontingenten fylkeslaget.  

6.5. Bestemme antallet delegater til påfølgende år 

Vedtak:  

Antall delegater til Landsmøte 2019 fastsettes til 38 delegater.  
Dersom det er behov for justeringer mht sammenslåing av fylker (at nasjonen Norge beslutter 
sammenslåing) gis styret fullmakt til å justere delegatfordelingen forholdsmessig. 
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7. Eventuelle innkomne saker 
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8. Valg 

Vedtak: 
 

Styreleder:    Einar Michelsen, Akershus   

Styremedlem (1 av 4):   Anders Volle, Oslo 

Styremedlem (2 av 4):   Jens Davidsen, Telemark 

Styremedlem (3 av 4):   Gustav Foseid, Oslo 

Styremedlem (4 av 4):  Frode Krogstad, Trøndelag 

 

 

Varamedlem (første vara):  Eivind Eliassen, Oslo 

Varamedlem (andre vara):  Finn Berger, Oppland 

Varamedlem (tredje vara):  Tor Vidar Øya, Aust Agder 

Valgkomite (1 av 3)  Knut Olav Øverby, Aust-Agder 

Valgkomite (2 av 3)  Bjørn Jacobsson, Buskerud 

Valgkomite (3 av 3)  Svein Arild Skjæveland, Rogaland 

Revisor :   Eivind Busengdal, Møre og Romsdal 

 

 

Bodø og Oslo, den 30.04,2018 

 

 


