Stadgar Gefle ölsellskap
1 § Ändamål
Gefle Ölsellskap, nedan kallad föreningen, har till ändamål att främja ölkulturen i Gävleområdet,
tillvarata medlemmarnas kunskap om öl samt ge dem möjlighet att lära sig mer om öl. Ändamålet
uppfylls genom att regelbundet anordna ölprovningar, studieresor samt andra trivselfrämjande
aktiviteter.
2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som upptagits som medlemmar.
3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.
4 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
5 § Firmateckning
Styrelsen utser firmatecknare.
6 § Stadgar
Föreningens stadgar utgör grunden för all verksamhet. För ändring av stadgarna krävs beslut på
årsmöte med minst 2/3 majoritet. Förslag till ändring av stadgarna får avlämnas av såväl medlem
som styrelsen. Förslag till ändringar i stadgarna skall skickas ut till medlemmarna med kallelse till
årsmöte. Styrelsen skall i förekommande fall lämna yttrande över förslag till ändring.
Uppstår tveksamheter i tolkningen av föreningens stadgar hänskjuts frågan till årsmötet. Vid
brådskande fall får styrelsen avgöra frågan och rapportera sitt beslut inför årsmötet.
7 § Medlemskap
Medlem kan den bli som rekommenderats av en medlem och som vid inträdet har fyllt 18 år.
Årsmötet beslutar om antal medlemmar i föreningen. Styrelsen beviljar inträden av nya medlemmar
när plats finns tillgänglig. Styrelsen för noteringar över medlemsansökningar i tidsordning.
Medlemsavgiften skall vara erlagd innan medlemskapet är giltigt.
Medlemmar betalar sin medlemsavgift senast den 31 december för nästkommande år.
Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap anmäler detta skriftligen till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlemskapet upphör för den som inte betalt medlemsavgiften i stadgeenlig tid.
Medlem får genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen om denne motarbetet verksamheten,
ändamålet eller skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning tas efter det att medlemmen
givits möjlighet att yttra sig i saken.
Medlem har rätt att deltaga i alla gemensamma sammankomster, har rätt till information om
föreningens angelägenheter och skall följa stadgarna och beslut som fattas av styrelse och årsmöte.
Medlem skall uppträda på ett sådant sätt att god etik och moral värnas.

Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.
8 § Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas en gång per år på tid och
plats som styrelsen beslutar. Styrelsen kallar medlemmarna skriftligen senast två veckor före mötet.
Med kallelse till årsmöte skall följa de handlingar som krävs för att medlemmarna skall kunna fatta
beslut på årsmötet. Detta avser verksamhetsberättelse, årsbokslut, revisionsberättelse samt förslag
(motioner) från medlemmar och styrelse.
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem skall
vara styrelsen tillhanda fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall lämna yttrande och förslag till
beslut i fråga om förslag från medlemmar.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Beslut på årsmöte fattas genom acklamation eller om så begärs genom votering. Alla ärenden utom
beslut om stadgeändringar avgörs med enkel majoritet. Vid stadgeändring krävs 2/3 majoritet.
Vid lika röstetal har den av årsmötet valde ordföranden utslagsröst. Vid val avgörs frågan så att den
som erhållit högsta antalet röster vid votering blivit vald. Vid lika röstetal avgörs valet genom
lottning.
Omröstningar sker öppet utom i fråga om val.
9 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fastställande av röstlängd
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för verksamhetsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
Fastställande av medlemsavgift
Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Förslag (motioner) från styrelsen och medlemmar
Val av ordförande för en tid av ett år,
Vart annat år väljs skattmästare för en tid av två år,
Val av övriga ledamöter till styrelsen
Val av en revisor jämte suppleant för ett år. En revisor för två år.
Val av valberedning
Beslut om antal medlemmar i föreningen
Övriga frågor

Styrelsens ledamöter får inte delta i val av revisorer. Inga andra frågor får tas upp till beslut på
årsmöte än de i förväg till medlemmarna utsänt underlag.
10 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor
eller minst hälften av föreningens medlemmar så begär. Extra årsmöte skall då utlysas och kallas till
enligt 8 §. Mötet skall hållas inom två månader från det att begäran inkommit. På extra årsmötet får
endast avhandlas det som föranlett kallelsen.
11 § Styrelsen
Styrelsen består av sju ledamöter och utgörs av ordförande, skattmästare och fem övriga ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vid konstituerade möte vice ordförande, sekreterare och eventuella övriga
befattningshavare.
Om ledamot avgår under mandatperioden skall valberedningen meddelas. Valberedningen tar fram
förslag till ny ledamot och val kan hållas på medlemsmöte (ölprovning). Beslutet dokumenteras av
styrelsen i protokoll.
Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag träder vice ordföranden in och fullgör uppdraget intill
kommande årsmöte.
Styrelsen har rätt att adjungera person till styrelsen. Adjungerad ledamot har inte rösträtt.
Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter och skall inom ramen för dessa stadgar svara för
verksamheten. Styrelsen skall i sin utövning noga följa gällande lagar och regler, verkställa årsmötets
beslut, planera leda arbetet inom föreningen, förvalta föreningens ekonomiska medel samt
förbereda årsmötet. Styrelsen skall tillställa revisorerna underlag för revision i god tid före årsmötet.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra
ledamöter är närvarande. Alla beslut tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
Protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll skall justeras av ordföranden och en utsedd
justeringsperson. Avvikande mening får antecknas till protokollet.
Vid särskilt brådskande ärenden får ordföranden besluta att ärende avgörs efter
telefonsammanträde. Sådant beslut protokollförs påföljande styrelsesammanträde.
12 § Valberedningen
Valberedningen, väljs av årsmötet, och består av två ledamöter varav en är sammankallande.
Valberedningen sammanträder när sammankallande så bestämmer. Valberedningen skall i god tid
före årsmötet tillfråga dem vilkas mandatperiod utgår om de vill kandidera för ny period samt till
årsmötet föreslå vilka som skall väljas.
13 § Revisorer
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga
handlingar. Revisorerna deltar inte i styrelsens arbete men kan kallas vid behov. Föreningens
räkenskaper skall överlämnas för granskning senast en månad före årsmötet. Efter fullgjord
granskning överlämnas revisionsberättelsen i så god tid att den kan bifogas de handlingar
medlemmarna skall få del av enligt 9 §.

14 § Överlåtelse av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt till person eller grupp i syfte att förbereda och i
förekommande fall fatta beslut. Exempel på sådan grupp är föreningens särskilda stipendiekommitté.
Alla beslut som fattats inom ramen för 14 § skall överlämnas till styrelsen.
15 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 majoritet.
Efter beslut om upplösning av föreningen skall dess tillgångar överlämnas till verksamhet med
alkoholrelaterad välgörenhet. Föreningens handlingar skall arkiveras.
16 § Giltighet
Föreningen fattade beslut på årsmötet 2019 om nya stadgar som skulle vara mer anpassade till
verksamheten. Under året har styrelsen funnit anledning att förenkla och förtydliga de senast
beslutade stadgarna och tillsatt en arbetsgrupp för att göra en revidering. I gruppen har ingått
Adam Asplund, Maria Sandén, Bertil Jansson och Ingrid Wolkov.
Detta förslag har godkänts av styrelsen.
Stadgarna fastställdes av årsmötet i februari 2020

