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Valg av møteleder, referent og møteprotokoll signerer
Godkjenning av innkalling
Årsmelding og regnskap 2020
Aktivitetsplan og budsjett 2021
Innkomne saker
Valg
a. Fylkesstyre (3-5)
b. Delegat med vara (1 + 1)
c. Valgkomite (3)

Sak 1. Valg av møteleder, referent og møteprotokoll signerer
Kristina Robinson velges som møteleder, samt referent. Møteprotokoll signerer er Pernille Devold
Kolsing.

Sak 2. Godkjenning av innkalling
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Sak 3. Årsmelding og regnskap 2020
Styrets årsberetning;
Det underlige året 2020, hvor korona herjet og la begrensinger på aktiviteter i hele landet, verden og
for Norbrygg Nordland. I 2020 skulle vi gjennomføre et arrangement i Mosjøen,
Nordlandsmesterskapet, ha bryggedag hjemme hos, medlemskveld med smaking og en quizkveld var
planlagt. Dessverre fikk vi ikke mulighet til å gjennomføre disse aktivitetene slik vi tenkte.
En liten åpning på restriksjonene, gjorde det mulig å arrangere en kveld med ølsmaking og middag
9.oktober sammen med Bådin bryggeri. Vi hadde maks kapasitet på 55 billetter, og solgte 49 billetter.
Vi fikk besøk av øldommer Kristoffer Seivåg, som lærte oss mer om hvordan vi smaker på ulike

ølstiler mens vi smakte på fem øl fra Bådin bryggeri. Det ble en veldig hyggelig kveld, og flere
medlemmer utrykket et ønske om at dette måtte vi gjøre igjen.

I 2020 gjennomførte lokale dommere fra Nordland dømming av Norges mesterskapet i
hjemmebrygging. Dommerne dømte i klassen mørk lager, hvor de mottok 28 øl fordelt på tre flights.
Regnskap 2020
Det var i hovedsak i forbindelse med helaften med ølsmaking og middag det påløpte inntekter
(31 215) og utgifter (42 600 NOK). Denne kvelden gikk i underskudd med 11 385 NOK. Vi hadde ingen
andre driftskostnader i 2020.
Styrets årsberetning og regnskap enstemmig godkjent.
Sak 4. Aktivitetsplan og budsjett 2021
Styret foreslår følgende aktiviteter og budsjett i 2021;
Vår
Om smittesituasjonen tillater det, ønsker vi å gjennomføre en medlemskveld.
Høst
Arrangere dommerkurs
Arrangement/dommertrening for dommere i Nordland
Om smittesituasjonen tillater det, vil vi arrangere Nordlandsmesterskap i hjemmebrygging 2021.

Medlemsinntekter
Nordlandsmesterskapet (150
billetter x 300nok)

Medlemskveld
Nordlandsmesterskapet

Inntekter
16725
45 000

Kostnader
10 000
40 000

Resultat 2021
11 725
*Dommerkurs og dommertrening dekkes av Norbrygg sentralt.

Styrets aktivitetsplan og budsjett for 2021 er enstemmig godkjent.

Sak 5. Innkomne saker
Det er kommet inn et forslag; Det foreslås å arrangere dommerkurs i Bodø.
Vedtak: Enstemmig i at vi ønsker å gjennomføre dette forslaget om smittesituasjonen tillater det i
2021, og setter det opp i aktivitetsplan og budsjett for 2021.
Sak 6. Valg
Følgende skal velges;
Fylkesstyre (3-5)
Delegat med vara (1 + 1)
Valgkomite (3 medlemmer)
Studentrepresentant
Innstillingen fra valgkomiteen er som følger:
Leder:


Kristina Robinson, Bodø

Styremedlemmer:






Mats-Patrick Brekke, Fauske
Pernille Devold Kolsing, Bodø
Erlend Hansen, Bodø
Guido Stockkamp, Bodø
Geir Almås, Mosjøen

Valgkomité:




Pål Ove Henden, Bodø
Svein Erik Moholt, Bodø
Johan Johansen, Inndyr

Delegat: Kristina Robinson
Vara: Erlend Hansen
Studentrepresentant:


Benjamin Aspmodal Juberg

Innstilling fra valgkomiteen er enstemmig godkjent.
Møtet avsluttet kl. 18.30

Kristina Robinson
Referent

25.02.2021
Dato for godkjenning

Kristina Robinson
Styreleder

Pernille Devold Kolsing
Signatur protokollvitne

