Stadgar för Glen Wood Whisky Club med säte i
Örkelljunga kommun
Organisationsnummer: 802487-3856

§1

Ändamål

Föreningens ändamål är:
•
•
•
•

§2

att utveckla kunskapen om Single Malt Whisky genom provning av dessa ädla drycker,
föredrag av inbjudna leverantörer, erfarenhetsöverföring mellan medlemmar, arrangera
whiskyresor och därmed förenlig verksamhet,
att genom ovanstående stärka och utveckla kamratskap med personer med gemensamt
intresse för whisky,
att, om möjligt, arrangera minst 6 (sex) årliga sammankomster,
att vara en ideell verksamhet utan kommersiella inslag.

Medlemmar

Föreningens medlemmar är:
•
•

§3

aktiva medlemmar som har fyllt 25 år,
passiva medlemmar som är övriga och stödjer verksamheten som inte har rösträtt.

Medlemskap

Aktivt medlemskap kan erhållas efter skriftlig ansökan till styrelsen eller på rekommendation av
annan person i föreningen. Nya medlemmar skall medverka vid tre sammankomster/provningar
innan inval i föreningen. Styrelsen förbereder ansökan för beslut.
Utträde ur föreningen begärs skriftligt.
Passivt medlemskap kan, efter Årsstämmans beslut, fås av den som vill ge föreningen sitt stöd.

§4

Rösträtt

Aktiv medlem har på årsstämman en röst. Är aktiv medlem förhindrad att närvara vid stämman, kan
röstning ske genom fullmakt.
Endast aktiv medlem får företräda en fullmaktsgivare.
Passiv medlem har ingen rösträtt.
Medlem som inte betalt årsavgift har inte rösträtt.

§5

Avgifter

Årsavgift för aktivt och passivt medlemskap fastställs av Årsstämman.
Årsstämman skall besluta om avgifterna för nästkommande år.
Årsavgift för innevarande år skall betalas innan Årsstämman. Sker inte betalning inom föreskriven tid,
kan styrelsen besluta om uteslutning ur föreningen.
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Om det under verksamhetsåret visar sig att ekonomin är i behov av tillskott kan nästkommande
årsavgift utdebiteras i förtid efter beslut på Årsstämma eller extra stämma.
Medlemskap är vilande till dess att fastställda avgifter har betalats.
Vissa evenemang är belagda med en avgift som bestäms av styrelsen för varje särskilt tillfälle. Om
förhinder inträffar återbetalas medlemmens erlagda avgift efter prövning i styrelsen.

§6

Räkenskapsåret (verksamhetsåret)

Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.

§7

Organisation

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens angelägenheter förvaltas av en
inför Årsstämman ansvarig styrelse.

§8

Årsstämman

Årsstämman skall:
•
•
•
•
•
•

ta ställning styrelsens redovisning för det gångna verksamhetsåret,
tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen,
välja ny styrelse,
besluta i stadgefrågor,
ta ställning till motioner och styrelseförslag,
bli informerad om ny medlem såväl aktiv som passiv.

Årsstämman skall hållas vid kalenderårets början men före februari månads utgång och skall
behandla följande dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Upprättande av förteckning på närvarande medlemmar,
Val av ordförande för Årsstämman,
Val av sekreterare för Årsstämman,
Val av en justeringsperson tillika rösträknare vid behov,
Frågan om Årsstämmans stadgeenliga utlysande,
Frågan om dagordningens godkännande,
Frågan om förgående Årsstämmas protokoll godkännes,
Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning,
Framläggande av revisionsberättelsen,
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen,
Frågan om disposition av vinst/förlust,
Fastställande av nästkommande årsavgift för aktivt och passivt medlemskap,
Val av fem styrelseledamöter jämte två suppleanter:
•
Val av ordförande
•
Val av sekreterare
•
Val av kassör
•
Val av övriga två ledamöter och två suppleanter,
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14. Val av en revisor och en revisorsuppleant,
15. Val av valberedning,
16. Presentation av nya medlemmar, inkomna motioner och förslag, övriga styrelseförslag,
förslag till stadgeändringar,
17. Övriga ärenden,
18. Årsstämmans avslutning.

§9

Extra stämma

Styrelsen eller 2/3 av medlemmarna har rätt att begära att extra stämma skall hållas. Anledningen till
begäran skall meddelas skriftligt och extrastämman skall ske senast 20 dagar efter att begäran har
inkommit till styrelsen.

§10 Beslut
Vid Årsstämman eller extrastämma och styrelsemöten skall beslut fattas med enkel majoritet.
Undantag §15, §16 och §17.
Vid lika röstetal skall den åsikt gälla för beslut som den valda ordföranden företräder.

§11 Styrelsen
Styrelsen skall:
•
•
•
•
•

kalla till årsstämma genom skriftlig kallelse eller via mejl. Kallelsen skall innehålla förslag till
dagordning och vara aktiva och passiva medlemmar tillhanda senast 20 dagar innan
årsstämman,
aktivt verka för att ändamålet i § 1 uppfylls,
förvalta föreningens tillgångar och redovisa dessa inför årsstämman,
förbereda frågor som gäller inval, utträde och uteslutning,
i övrigt på eget initiativ handla i föreningens anda och i enlighet med gällande stadgar.

Styrelsen har rätt att ta beslut om detaljerat reglemente avseende, intervjuer och
rekommendationer för inval av medlemmar.
Ordförande är sammankallande till styrelsemöte eller då minst tre av övriga ledamöter i styrelsen gör
framställan härom.
Sekreteraren skall vid varje sammanträde föra protokoll över behandlade frågor. Protokollet skall
justeras av ordföranden.
I styrelsen skall ingå:
•
•
•
•
•

ordförande, med mandattid på två (2 ) år,
sekreterare, med mandattid på två (2) år, förskjuten ett (1 ) år gentemot ordförande,
kassör, med mandattid på två (2) år, förskjuten ett (1 ) år gentemot sekreteraren,
två styrelseledamöter på ett (1) respektive två (2) år.
två suppleanter på ett (1) respektive två (2) år.
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För bibehållen kontinuitet i styrelsen får dock, oavsett återstående mandattid, högst två av ovan
nämnda styrelsemedlemmar, suppleanter oräknade, ersättas vid samma årsstämma.
Samtliga ovan nämnda styrelseledamöter och suppleanter skall vara aktiva eller passiva medlemmar i
föreningen.
Vid styrelsemöte har varje styrelseledamot eller suppleant för frånvarande styrelseledamot, en röst.
Även om någon eller några av styrelseledamöterna, eller deras suppleanter är passiva medlemmar,
har de vid styrelsemötena eller på årsstämma samma rösträtt som aktiva medlemmar.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre styrelseledamöter är närvarande.

§12 Revision
En revisor skall utses av årsstämman, med mandattid på två (2) år samt en revisorsuppleant på två
(2) år förskjuten ett (1 ) år gentemot revisorn.
Revisorn skall:
•
•
•

granska föreningens räkenskaper och verksamhet,
ta del av protokoll,
rekommendera årsstämman att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före stämman.

§13 Teckningsrätt
Föreningen tecknas av styrelsens ordförande och kassören, var för sig.

§14 Motioner
Medlem som önskar få någon fråga behandlad vid föreningens årsstämma skall skriftligen anmäla
detta till ordföranden senast 30 dagar före årsstämman med motivering till frågan.

§15 Stadgebrott
Medlem som inte fullgör sina skyldigheter enligt dessa stadgar eller skadar föreningens intressen
kan, av årsstämman eller extrastämma, på förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen.
För beslut om uteslutning fordras minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar.
Medlems uteslutning skall meddelas skriftligt av styrelsen.

§16 Föreningens upplösande
Vid föreningens upplösande skall behållningen användas till ändamål som överensstämmer med
föreningens ändamål enligt §1.
Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande stämmor, med minst tre månaders tid
mellan stämmorna.
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På den sist hållna stämman gäller för beslut om upplösning minst 2/3 majoritet av närvarande
röstberättigade medlemmar.

§17 Gäster
Föreningen kan i mån av plats ta in personer som vill vara med på en provning men ej är medlem.
Avgiften för gäst bestäms vid varje tillfälle och återbetalas ej.

§18 Stadgeändring och dessa stadgars ikraftträdande
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar som endast kan ske på årsstämman, behövs minst 2/3
majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
•
•
•

Dessa stadgar är antagna vid styrelsemötet den 24 januari år 2014.
Reviderade och godkända vid Årsstämman 2018-02-02.
Reviderade och godkända vid Årsstämman 2022-03-25.
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