
Årsmøte Norbrygg Oslo, 2019 

15.01.19 

 

1 Valg av møteleder og referent 

Møteleder: Christian Myhrvold, akklamasjon 

Referent: Arnljot Arntsen, akklamasjon 

2 Godkjenning av innkalling 

Vises til inkallinger lagt ut på norbrygg.no 

Regnskap ble klart 13.01. Ikke mulig å sende ut tidligere. 

Årsmøtet godkjenner inkallingen ved akklamasjon. 

3 Styrets årsmelding for 2018 

Morten refererer viktige punkter fra årsmeldingen. 

 - Se introduksjonen til Årsmeldingen og resyme av 2018. 

Inspill at klubbmesterskapet var så vellykket at man håper at dette blir et fast innslag i årshjulet. Det 

fastslåes at nåværende klubbhus er stort nok til et godt strukturert klubbmesterskap i klubbhuset. 

Trekker frem at styret har gjort en god jobb gjennom 2018. 

Det skåles for styret. 

4 Regnskap for 2018 

Morten presenterer regnskapet. 

Det er underforbruk på sosiale tiltak for de tillitsvalgte. 

Det er åpnet for at Norbryggmedlemmer selv kan bestemme fylkestilhørighet. Det nevnes av Einar 

Mikkelsen av av ca 4500 medlemmer er det 4 nye medlemmer som har benyttet seg av dette i 

påmeldingen til Norbrygg. 

Det spilles inn at det "oppleves som feil" at Oslo skal "stjele medlemmer" fra andre fylkeslag, at man 

heller må rekrutere nye. Det pressiseres fra styret med Morten at dette ikke er et spørsmål om 

penger men informasjon da Oslos arrangementer er åpen for alle Norbryggmedlemmer. 

Det bifalles at det ikke gåes igjennom alle poster i detalj. 

5 Styrets forslag til budsjett for 2019 



2019 budsjett er videreutviklet fra 2018 budsjett og erfaringer (regnskap og arrangementavviklinger). 

Inntektene er basert på 65,- per medlem overført fra sentralorganisasjon. Det er 554 medlemmer i 

Oslo. 

Annet bilde for kostnader for avvikling av årsmøte (arrangementer som utgår som feks ølsmaking). 

Klubbmesterskapet skal ha premier. Mesterskapet skal bli større. 

Flaskekonkurransen skal koordineres med Ila Hjemmebrygg. Premie i flaskekonkurransen deles 

mellom Ila Hjemmebrygg og Norbrygg. Oslomesterskapet i pils sin premie endres. Jørgen redegjør for 

hvordan Oslomesterskap i Pils endres. 

Det justeres ned på antall stands i budsjettet. 

Ølsmakekvelder ble ikke avholdt i 2018, men det skal forsøkes avholdes i 2019. Beløpet som er satt 

av er beregnet til innkjøp av øl. 

Bryggeribesøk. Det diskuteres om det skal være egenandel eller ikke. 0 for medlemmer og feks 300 

for ikke-medlemmer. Det spilles inn at at det er lurt med en viss egenandel for å sørge for at 

påmeldte deltakere møter opp. Det spilles inn at egenandel kan regnes som inntekt vs overførte 

midler på ramme som kun er disponibel i regnskapsåret. 

Møteaktivitet. Det er viktig for Norbrygg å ta vare på de frivillige. Det er satt av 1000 per møte til feks 

bevertning. 

Kurs posten er redusert i 2019. Det er mye kompetanse tilgjengelig i Norbrygg, det forutsettes at mye 

kan hentes ut fra lokal kompetanse. 

Lokale arrengementer. Beløpet er beregnet per styremedlem. Beløpet skal benyttes av 

styremedlemmene til å avholde et eller flere arrangementer. Det spilles inn at beløpet feks kan 

brukes til ingredienser til bryggekvelder. 

Det etterspørres budsjettering av planlagt villmarksbrygging. Morten tilbakemelding er at det er 

uklart om den klassifiserings som kurs eller lokalt arrangement. Det er forventet at det er rom i 

budsjettet til å avholde arrangementet. 

Det er utover budsjett mulig å søke midler fra sentralorganisasjonen. 

Einar Mikkelsen spiller inn at det stiller Oslo i dårlig lys at Stavanger har flere medlemmer enn 

hovedsstadsavdelingen. Feks burde det åpnes for studentmedlemskap. Morten bifaller at Oslo burde 

ha et studentmedlemskap og noen av rekruteringsstrategiene til Rogaland. Morten viser til at det er 

intern kniving om å være det beste fylkeslaget for sine medlemmer(Oslo, Hordaland og Rogaland). 

Det spilles inn at det ved visning av budsjett burde vært forrige år (2018) og budsjettåret (2019) 

burde vært side stilt. 

Det er ingen innsigelser til budsjettet. 

6 Hva er gjort i 2018 



Morten presenterer oversikt over aktiviteter i 2018. Se "Hva er gjort i 2018?" i innkallingen. 

7 Forslag til årshjul for 2019 

Morten presenterer forslaget og endringer i struktureringen. Årshjulet er brutt ned i uker og ikke 

lengere i månede for å unngå "oppklumping" av aktiviteter i slutten av måneden. 

Morten presenterer hvordan denne informasjonen formidles via Norbrygg sin hjemmeside. 

Det er bestemt at 4 uker før en aktivitet skal dato være fastslått. 

Typiske ferier i Norge synliggjøres i årshjulet for å vise hvorfor det ikke er aktivitet i den tidsperioden. 

Etter erfanger i 2018 slutter årshjulet i uke 46 pga Jula. 

8 Innkomne saker 

Det er ingen innkomne saker. 

9 Valg av styre 

Valgkommiteen var Ken Robin Ruud, Christian Myhrvold og Olga. 

Valgkommiteen berømmer sitt eget arbeid som langtekkelig, grundig og bra. 

Valgkommiteen instiller Morten Sevland som leder til gjenvalg. Leder gjenvelges på akklamasjon. 

Hele styret for 2018 stiller til gjenvalg med unntak av Jens Erik. Valgkommiteen har ikke funnet 

erstatter, det åpnes for benkeforslag til plassen for årsmøtet. Hvis det ikke kommer forslag så 

foreslår valgkommiteen at styret reduseres til 5 person for 2019.  

Benkeforslag fra Einar Mikkelsen er Cecilie Kaurin. Det åpnes for at styret kan utvides ila året med 

bifalles fra sentralstyret i Norbrygg. 

Einar Mikkelsen trekker Cecilie Kaurin, og foreslår Arne Mo. 

Christian Myhrvold påpeker at det holder med fem styremedlemmer. Morten Sevland poengterer at 

det er viktig at man ikke lar seg presse inn på møtet og at man kan konstituere nye styremedlemmer. 

Det er plass i styret til dem som vil og har kapasitet. 

Morten Dørum poengterer at man kan bidra i Norbrygg uten å måtte sitte i styret. 

Ragnar Nilsen stiller seg selv som benkeforslag og blir akklamert inn i styret av årsmøtet og trer 

dermed inn for Jens Eirk. 

10 Valg av delegater til landsmøtet 

Delegatlisten til landsmøtet (uke 17 fredag 26 april) fordeles etter medlemsantall til landsmøtet. Oslo 

har 5 delegater med full møterett (stemmerett) til landsmøtet. Alle medlemmer i Norbrygg har 

møterett og talerett. 



Einar Mikkelsen påpeker at årsmøtet bør velge personer da det er viktig at personer har forslagsrett 

og stemmerett. 

Arnljot Arntsen spør om styret kan få velge delegater. Det besvares at det kan delegeres til styret 

men at årsmøtet bør velge navngitte personer. 

Morten Sevland at styrerepresentantene fra 2018 er instilt med unntak av Jens Erik, med Ragnar 

Nilsen som vara. 

Jørgen Olsen foreslår at man velger fem videreførte styremedlemmer fra 2018 som delegater med 

Ragnar Nilsen som vara, samt evt senere tilkommende medlemmer. 

Jørgen Olsens forslag vedtaes ved akklamasjon til landsmøtet. 

11 Valg av valgkomite 

Christian Myhrvold melder seg til valgkommiteen og velges videre med akklamasjon. 

Ken Robin Ruud melder seg til valgkommiteen og velges videre med akklamasjon. 

Jens Erik Jacobsen melder seg til valgkommite og velges med akklamasjon. 

12 Eventuelt 

Jens Erik spiller inn sak om rekrutering. Christiana Studentenes Håndbryggerlag og Norbrygg Oslo har 

snakket tidligere om sammarbeid. Og han poengterer at man ikke trenger å være redde for og tråkke 

de på tærne vs universitetsmiljøet. Jørgen Olsen påpeker at CSH er sugne på sammarbeid. Per Arne 

påpeker at det er flere studentmiljøer i Oslo enn det knyttet til CSH. 

Årsmøtet ber styret utrede muligheten for å rekrutere flere studentmedlemskap. Det foreslåes at det 

evt avsettes et eget medlem i styret som er studentrepresentant. 

Det spilles inn at det er få kvinner i Norbrygg Oslo. Morten Sevland informerer årsmøtet om at det 

arbeides med om hvordan Norbrygg Oslo kan være mer inkluderende for kvinner. 

Kommunikasjon. E-post. Det etterspørres oftere kommunikasjon om aktiviteter utover de fire årlige 

nyhetsbrev. Norbrygg Oslo er bekymret for at hvis det sendes ut for at de hvis de blir for hyppige så 

melder folk seg av. Det kommenteres at e-post utsendelser må oppleves som relevante. Norbrygg 

Oslo kommenterer at det er hensikten at informasjon skal være relevant i tidsperspektiv og innhold. 

Det gies inspill til styret det bør vurderes Questback for å finne ut hvordan man kan nå medlemmene 

på en effektiv måte. 

Det spilles inn at Juleølkonkurransen var for "uklar" i innhold, det var kommet tilbakemelding fra 

deltakere at mye annet enn juleøl på arrangementet. 

Til kurs spilles det inn navn på personer med kompetanse. Anders Hagen, vann og justering. Lars 

Marius Garsol. 

Det spilles inn til aktiviteter at man også kan ha kurs/aktiviteter på elektronikk og teknikk tilknyttet 

ølbrygging. 



Det spilles inn fra årsmøtet om Norbrygg Oslo skal tilby bedriftsmedlemskap. 

Det inspilles at det gir flausmak å avslutte årshjulet 2019 med et usmakekurs. Det bør avsluttes med 

et smakekurs. Go-smakskurs? 

 


