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Årsmelding, driftsåret 2017
Styret 2017
Styret 2017 har bestått av følgende personer:
Ken Robin Ruud - Styreleder
Gustav Foseid - Styremedlem/kasserer
Alex Frank - Styremedlem
Christer Hellen - Styremedlem
Eivind Rory Eliassen - Styremedlem
Odd Magne Johansen - Styremedlem
Ole Veum - Styremedlem
Åge Dahl - Vara styremedlem

Generell aktivitet
Medlemstallet har holdt seg stabilt, med 108 betalende medlemmer mot 109 i året før.
Aktivitet i bryggerommet har variert fra ukentlig til daglig. Vi ser en nedgang i
bryggeaktiviten, jamfør resultatregnskapet. Antageligvis skyldes dette at stadig flere av våre
medlemmer har tilgang på alternative bryggeanlegg, men også at speidelen har avlastet
hovedbryggeriet. Bryggeaktivitetsnivået blant medlemsmassen er også noe lavere.
Oslo amatørbryggerlaug har også i år fått innvilget støtte fra Helsedirektoratet til prosjektet
“Vit hva du drikker”. Aktivitetsnivået til prosjeket har vært stabilt høyt. Prosjektet får gode
tilbakemeldinger. Bryggerlauget avsetter administrativ kapasitet til prosjektet, noe som har
bidratt til redusert aktivitetsnivå for laugets hoveddrift. Driften antas fra tilbakemelding og
generelt aktivitetsnivå å være tilfredsstillende, uten at det har vært vanskelig å få reservert
bryggeriet.
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Bryggeriet har stort sett fungert som det skal, med utskifting av enkeltdeler som følge av
slitasje/skader.

Arrangementer
Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening sendte oss en forespørsel om vi kunne holde et
bryggekurs for dem, med avsluttende brygging av øl med sopp. Det var stor interesse blant
deres medlemmer, og vi holdt til sammen 3 bryggedager der sopp sto i fokus. Takk til Eivind
for organisering, samt at han represente lauget på det nasjonale Nyttevekstreffet.
Det ble holdt videregående ølbryggerkurs på vårparten i 2017. Tilbakemeldingen fra
deltakerne var utelukkende positiv. Takk til Gustav for deling av sin kunnskap om
ølbryggingens små, men viktige detaljer.
Det nye møterommet har blitt satt i stand i løpet av året, og er nå tilgjengelig for alle
medlemmer. Noe arbeid gjenstår fortsatt, men rommet har blitt tatt i bruk til flere
møtekvelder og i den senere tid også smakskvelder. Rommet står tilgjengelig for alle laugets
medlemmer.

Vit Hva du Drikker
Prosjektet Vit hva du drikker ble lansert av foreningen i begynnelsen av 2016.
Helsedirektoratet deler hvert år ut midler til organisasjoner som jobber med rus, og Oslo
amatørbryggerlaug fikk innvilget støtte til prosjektet. Målet med prosjektet er å gi
hjemmebryggere og andre ølinteresserte mer kunnskap om helseeffekter av øl og alkohol.
Som en del av dette har Oslo amatørbryggerlaug bygget opp et laboratorium, i tillegg til å
drive informasjonsarbeid og jobbet med å få i gang en konkurranse i å brygge øl med lite
alkohol. Prosjektgruppen har arbeidet relativt uavhengig av OABLs øvrige drift, og beskrives
av separat årsmelding. Like fullt har prosjektet i høy grad preget virksomhet vår, og for alvor
satt foreninga på kartet i det norske hjemmebryggermiljøet. Prosjektet er planlagt å
fortsette i 2018. Prosjektgruppa har gjort et utmerket arbeid med å fremme foreningens ry,
og bidratt til økt samarbeid med andre likesinnede organisasjoner i det vidstrakte land.
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