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Stadgar för Westby Whiskysällskap 
Antagna vid konstituerande mötet 2013-04-20. 
 
§ 1 Namn 
Westby Whiskysällskap är sällskapets fullständiga namn. Det förkortas WWS.  
 
§ 2 Säte 
Westby Whiskysällskap har sitt säte i Helsingborg. 
 
§ 3 Syfte 
Westby Whiskysällskap är en ideell sammanslutning vars syfte är att öka intresset för och 
kunskapen om whisky.  
 
§ 4 Mål 
Westby Whiskysällskaps mål är att: 
• främja whiskykulturen. 
• öka intresset för whisky. 
• hålla regelbundna whiskyprovningar. 
 
§ 5 Omfattning 
Westby Whiskysällskap verkar inom hela Sverige. 
 
§ 6 Konstitution 
Westby Whiskysällskap konstitution vilar på dess tillblivelse och stadgarna. 
 
§ 7 Medlemskap 
Westby Whiskysällskap är slutet, vilket innebär att en person endast kan bli medlem på 
rekommendation av en annan medlem och efter att styrelsen beviljat personen medlemskap. 
Det åligger medlem att verka för sällskapets syfte och ställa sig dessa stadgar till efterrättelse.  
 
§ 7 Mom 1 Medlemsperiod 
Medlemsavgifter avser medlemskap för kalenderår (från 1 januari till 31 december).  
 
§ 7 Mom 2 Medlemmars rösträtt 
Medlemmar äger tillträde till, rätt att yttra sig och rätt att avlägga sin röst vid årsmöte.  
 
§ 7 Mom 3 Medlemsavgiftens förvaltare 
Styrelsen förvaltar medlemsavgiften. 
 
§ 7 Mom 4 Medlemsavgiftens storlek 
Storleken på medlemsavgiften fastställs vid årsmöte.  
 
§ 7 Mom 5 Uteslutning 
Uteslutning av medlem som överträder kraven i 7 § eller som på annat sätt genom sitt 
uppträdande skadar sällskapets anseende verkställs av styrelsen med omedelbar verkan. 
Medlemmen ska dock innan beslut fattas beredas möjlighet att yttra sig. 
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§ 7 Mom 6 Förtroendepost 
Styrelseledamot i sällskapet ska vara medlem.  
 
§ 8 Årsmöte 
§ 8 Mom 1 Årsmötets status 
Sällskapets högsta beslutande organ är årsmötet. 
 
§ 8 Mom 2 Datum för årsmöte 
Sällskapet ska hålla ordinarie årsmöte under februari månad. 
 
§ 8 Mom 3 Kallelse till årsmöte 
Till årsmöte kallas alla medlemmar. Kallelse till årsmöte ska skickas ut av styrelsen senast 
trettio dagar före årsmötet. Framställningar och förslag ska skickas ut senast fjorton dagar före 
årsmötet.  
 
§ 8 Mom 4 Inbjudningar till årsmöte 
Styrelsen äger rätt att särskilt inbjuda personer att närvara vid årsmöte. Inbjudna till årsmöte 
kan av styrelsen beviljas yttranderätt och förslagsrätt, dock ej rösträtt. 
 
§ 8 Mom 5 Rätt till framställningar och förslag till årsmöte 
Vid årsmöte har varje medlem framställnings- och förslagsrätt.  
 
§ 8 Mom 6 Datum för framställningar och förslag till årsmöte 
Alla framställningar och förslag som behandlas vid årsmötet ska vara föranmälda. Detta gäller 
även nomineringar till förtroendepost. Framställningar och förslag ska vara styrelsen 
skriftligen tillhanda senast den 1 januari. Nomineringar från medlemmar ska vara 
valberedningen skriftligen tillhanda senast den 1 januari. Nomineringar till val av 
valberedning ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 januari. 
 
§ 8 Mom 7 Årsmötets dagordning 
Vid ordinarie årsmöte ska förekomma: 
1. Årsmötets öppnande. 
2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna. 
3. Val av mötessekreterare. 
4. Val av en justeringsman, tillika rösträknare. 
5. Fastställande av röstlängd. 
6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande. 
7. Godkännande av dagordningen. 
8. Styrelsens berättelse och ekonomisk redovisning/resultat- och balansrapport. 
9. Revisionsberättelse samt fastställande av styrelsens berättelse och ekonomisk 
redovisning/resultat- och balansrapport.  
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 
12. Fastställande av antal suppleanter i styrelsen. 
13. Val av ordförande. 
14. Val av sekreterare. 
15. Val av kassör. 
16. Val av övriga ledamöter. 
17. Val av suppleanter. 
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18. Val av revisor. 
19. Val av revisorsuppleant. 
20. Val av valberedning. 
21. Fastställande av medlemsavgift. 
22. Framställningar och förslag från styrelsen. 
23. Framställningar och förslag från medlemmar. 
24. Övriga ärenden för diskussion. 
25. Årsmötets avslutande. 
 
§ 8 Mom 8 Rösträtt vid årsmöte 
Vid årsmöte äger varje närvarande medlem rösträtt under förutsättning att man uppfyller 
kriterierna i 7 §. Det åligger styrelsen att uppställa aktuell röstlängd. 
 
§ 8 Mom 9 Fullmakter vid årsmöte 
Medlem får inte ge fullmakt åt annan att rösta. 
 
§ 8 Mom 10 Omröstning vid årsmöte 
All omröstning vid årsmöte ska ske öppet med undantag av votering vid personval som ska 
vara sluten. Oavgjord omröstning avgörs genom lottning. Röstberättigad har rätt att föra 
reservation avseende beslut till protokollet. 
 
§ 9 Extra årsmöte 
§ 9 Mom 1 Beslut om extra årsmöte 
Styrelsen kan besluta om att kalla till extra årsmöte. 
 
§ 9 Mom 2 Dagordning vid extra årsmöte 
Styrelsen beslutar om dagordning vid extra årsmöte. Styrelsen kan meddela att förslagsrätt 
föreligger. 
 
§ 9 Mom 3 Rösträtt vid extra årsmöte 
Vid extra årsmöte tillämpas 8 § 8 Mom. 
 
§ 9 Mom 4 Övriga bestämmelser vid extra årsmöte 
Kallelse, omröstning, fullmakter och inbjudningar följer samma regler som vid ordinarie 
årsmöte. 
 
§ 10 Styrelse 
§ 10 Mom 1 Styrelsens status 
Styrelsen handhar sällskapets ledning och är högsta beslutande organ då årsmötet ej är samlat. 
Styrelsen är ansvarig inför årsmötet. 
 
§ 10 Mom 2 Val av styrelse 
Vid ordinarie årsmöte ska styrelse för ett år väljas, bestående av tre till sju ledamöter, jämte 
högst fem suppleanter. Bland ordinarie ledamöter ska ordförande, sekreterare och kassör 
väljas.  
 
§ 10 Mom 3 Adjungerade vid styrelsemöten 
Styrelsen har rätt att till sig adjungera det antal personer den finner lämpligt. Adjungerad kan 
beviljas yttranderätt och förslagsrätt, men ej rösträtt. 
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§ 10 Mom 4 Kallelse till styrelsemöten 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Denne ska snarast och senast inom en 
månad kalla till sammanträde om minst hälften av styrelsens ledamöter så begär. Även 
suppleanterna kallas till styrelsens sammanträden. Styrelsen ska sammanträda minst en gång 
mellan årsmötena. Kallelse bör skickas ut 20 dagar före styrelsens sammanträde. Samtliga 
handlingar för anmälda ärenden ska skickas till ledamöterna senast en vecka före styrelsens 
sammanträde. 
 
§ 10 Mom 5 Styrelsens beslutsmässighet 
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av de röstberättigade är närvarande.  
 
§ 10 Mom 6 Rösträtt vid styrelsemöten 
Varje ordinarie ledamot har en röst. Närvarande suppleanter erhåller rösträtt i de fall de 
inträder som ledamöter. Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning, med undantag av 
votering i personval som ska vara sluten. Vid öppen omröstning har ordförande utslagsröst, 
oavgjord sluten omröstning avgörs genom lottning. En ledamot har rätt att föra en reservation 
mot styrelsebeslut till protokollet. Suppleanterna har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att 
anteckna sin mening i protokollet. 
 
§ 10 Mom 7 Styrelsens åligganden 
Det åligger styrelsen att: 
• verka för måluppfyllelse. 
• handha ekonomin. 
• till årsmötet lämna ekonomisk redovisning och styrelsens berättelse. 
• inom sig utse minst två firmatecknare. 
• fastställa budget. 
• protokollföra fattade beslut. 
• dokumentera och arkivera styrelsemötesprotokoll, årsmötesprotokoll, ekonomisk 
redovisning och andra viktiga handlingar. 
 
§ 11 Revision 
§ 11 Mom 1 Ekonomisk redovisning 
Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Styrelsen ska i god tid före årsmötet överlämna 
ekonomisk redovisning och övriga handlingar som berör förvaltningen till revisorn. 
 
§ 11 Mom 2 Revisor 
Årsmötet utser en revisorer och en revisorsuppleant. Revisor och revisorsuppleant behöver ej 
vara medlem i sällskapet. 
 
§ 11 Mom 3 Revisionsberättelse 
Revisorn ska lämna revisionsberättelsen med av- eller tillstyrkan av ansvarsfrihet för 
styrelsen, till styrelsen i god tid före årsmötet. Revisionsberättelsen ska grunda sig på 
granskning av styrelsens protokoll och ekonomisk redovisning. 
 
§ 12 Valberedning 
§ 12 Mom 1 Val av valberedning 
Personval vid årsmötet bör förberedas av en valberedning bestående av minst en ledamot vald 
vid föregående årsmöte. Valberedningens förslag ska presenteras i handlingarna inför 
årsmötet. Övriga nomineringar presenteras separat. Valberedningen äger rätt att ta del av 
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styrelsens protokoll och räkenskaper. Ledamot i valberedningen får inte samtidigt vara 
ledamot eller suppleant i styrelsen. 
 
§ 13 Upplösning 
§ 13 Mom 1 Grund för upplösning 
Upplösning av sällskapet fattas med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande 
årsmöten, varav minst ett ordinarie, med minst en månads mellanrum. 
 
§ 13 Mom 2 Tillgångar efter upplösning 
Vid upplösning av sällskapet disponeras klubbens tillgångar av årsmötet.  
 
§ 14 Stadgar 
Ändringar av sällskapets stadgar kan endast beslutas av ordinarie årsmöte med tre fjärdedelars 
majoritet eller med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande ordinarie årsmöten. 
 
 


