Årsmelding 2020-2021 for Oslo Amatørbryggerlaug
2020 har vært et år med mange uforutsette hendelser, endringer og utfordringer, og det har
vært intet unntak innad i bryggerlauget.
Vi startet med et relativt nytt styre der Eivind steg ned fra lederstolen og inn som
styremedlem, sammen med Christer som eneste gjenvalgte medlem. Ny styreleder ble
undertegnede da det var sjans for at lauget ble lagt ned om ingen stilte, og det kunne vi ikke
ha noe av. I tillegg kom Tollef inn som kasserer og Ove som styremedlem.
Per dags dato har vi ikke holdt ett eneste fysisk styremøte sammen, alt har foregått over
interwebben. Dette har gått bortimot smertefritt og styret føler de har fått kommunisert godt
og koordinert aktiviteter seg mellom godt gjennom hele året.
Et område som sårt trengte oppmerksomhet og opprydding var økonomien. Her har
kasserer Tollef gjort en formidabel jobb med å få oss ajour i regnskapet, i tillegg til å ha
automatisert fakturering av bryggeavgift og årskontingent via Vipps. Vi er nå ajour, og
etterslepet fra 2019 er tatt inn, men dette gjør også at regnskapet for 2020 gir et noe skjevt
bilde av aktiviteten i 2020.
Dugnaden ble det dårlig med i 2020. Vi forsøkte oss med en slags digital dugnad via sjau.no
på sommeren, men det var labert oppmøte og villighet til å ta på seg oppgaver. Håper at vi
kan få til en skikkelig dugnad og gjøre en skikkelig overhaling av overflatene på
bryggerommet i 2021!
Selv om det ikke ble noen dugnad så har vi fått montert ny benkeplate i rustfritt stål, så tusen
takk til Ove som var prosjektleder på dette. Rommet fikk straks et mer fresht utseende, og
sammen med damphetta som ble satt opp et par uker senere så ser bryggerommet nå
nesten ut som en industrikjøkken… med trykk på “nesten”. Tusen takk til Eivind og Odd for
organisering og montering av damphette.
Et annet område som har trengt litt førstehjelp var hjemmesidene, som før jul ble bygd opp
fra grunnen av igjen med en helt fersk installasjon av Wordpress med minimalt av plugins,
gamle sider og andre ting som har gjort siden mer responsiv og mer oversiktlig.
2020 skulle bli et år der vi satte igang litt tiltak og brukte tid på å rekruttere folk til lauget, men
som av naturlige grunner ble lagt på is inntil vi kan treffes fysisk igjen. Styret håper at
medlemmene er interessert i å skape et enda bedre miljø for brygging på Godlia når ting
åpner igjen.

