Stadgar för Malte – Söderbärke Ölvänner
§ 1 Malte – Söderbärke Ölvänner, är en kulturförening vars huvudsakliga ändamål är att
främja ölet, dess kultur, historia och framtid. Föreningens säte är Söderbärke.
§ 2 Malte – Söderbärke Ölvänner, skall med sin verksamhet främja social samvaro och vara
en samlingspunkt för medlemmarna. Vidare ska Malte förära medlemmarna ökad kunskap och
insikt om ölet som kulturdryck.
§ 3 Verksamheten skall bestå av föredrag, studiecirklar, ölprovningar, gemensamma
studieresor till bryggerier, ölfestivaler och ölkulturländer samt arrangera musikprogram och
ölfestivaler. Verksamheten skall generera ett måttfullt ekonomiskt överskott som ska användas
till musikprogram och till gemensamma studieresor.
§ 4 Föreningen skall samverka med Svenska Ölfrämjandet och ha ett aktivt utbyte med
ölföreningar och bryggerier i och utanför Sverige.
§ 5 Medlem i Malte – Söderbärkes Ölvänner, skall vara minst 18 år, bruka öl som kulturdryck,
vara en god kamrat och en ambassadör för Malte – Söderbärkes Ölvänner. Medlem har en
rösträtt i föreningen.
§ 6 Maltes styrelse antager medlem. Styrelsen kan som sista åtgärd utesluta medlem som inte
efterlever stadgarna eller på annat sätt allvarligt skadar Malte – Söderbärkes Ölvänner.
§ 7 Maltes årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och årsmötet kan revidera
stadgarna. Årsmötet skall avhandla verksamheten, välja en styrelse, en valberedning och
revisorer och fastställa medlemsavgiften. Beslut tas med enkel majoritet.
§ 8 Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall ske genom mail och på Maltes hemsida senast
två veckor före årsmötet. Medlemmar som ej har mailadress får kallelse på annat sätt.
Årsmöte ska hållas före 1 mars. Mellan årsmöte och extra årsmöte skall det ha förflutit minst 1
månad.
§ 9 Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter, en ordförande, en kassör och övriga ledamöter.
Ordförande, kassör och ledamöter väljes på två år . Valberedningen skall bestå av minst två personer
och det skall vara två revisorer. Firmatecknare är ordförande och kassör.

§ 10 Verksamheten och ekonomin skall planeras och redovisas per kalenderår.
§ 11 Malte – Söderbärke Ölvänner kan upplösas vid ett årsmöte. Kvarvarande tillgångar skall
doneras till Söderbärke Gymnastik och Idrottsförening.

