STADGAR för The Single Malt Academy of Dalecarlia
Rev beslut årsmöte 2003, årsmöte 2007, årsmöte 2009.
Förslag årsmöte 2017

§ 1. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen är en ideell sammanslutning och har som ändamål att verka för ökad kunskap och ökat intresse för
whisky, i första hand single malt whisky. Verksamhet skall bedrivas i form av provningar, föredrag och annat
som bidrar till föreningens ändamål.
Föreningen har sin hemort i Borlänge.

§ 2. MEDLEMSSKAP

Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av fastställd inträdesavgift och
medlemsavgift. Föreningsmedlem kan efter beslut av Styrelsen uteslutas.
Skäl för uteslutning är icke erlagda beslutade avgifter eller motarbetande av föreningens verksamhet. Medlem
som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till föreningen samt hedersmedlem har rösträtt på årsmötet.
Rösträtten är personlig och får ej överlåtas.

§ 3. STYRELSE

Föreningens verksamhet handhas av en styrelse, vilken består av 7 ledamöter. Styrelseledamöter väljs av
årsmötet för en tid av 2 år. Ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse
så ofta arbetet kräver, eller då minst hälften av styrelseledamöterna så påfordrar.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid sammanträden skall protokoll
föras.
Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande, kassör eller i specifikt ärende av utsedd person.
I styrelsens uppgifter ingår särskilt:

att löpande planera och initiera verksamhet i medlemmarnas intresse och inom ramarna för föreningens
ändamål,

att förvalta föreningens tillgångar.

§ 4. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.
§ 5. ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls under första kvartalet varje år.
Kallelse skall ske minst 14 dagar före årsmötet.
Ärenden vid årsmötet:

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Godkännande av dagordning.

Val av två justeringsmän.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.

Föredragning av revisorns berättelse.

Beslut angående ansvarsfrihet under den tid revisionen omfattar.

Fastställande av medlemsavgifter.

Val av föreningens ordförande.

Val av övriga styrelseledamöter.

Val av revisor.

Val av 3 ledamöter i valberedningen.

Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller av medlem. Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast
10 dagarr före årsmötet

Övriga frågor.

§ 6. REVISION

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av utsedd revisor.
Revisor skall ha tillgång till föreningens räkenskaper senast 20 dagar före årsmötet.

§ 7. STADGEÄNDRING

Beslut om ändringar eller tillägg i föreningens stadgar kan fattas av årsmötet med två tredjedels majoritet.

§ 8. VERKSAMHETENS UPPHÖRANDE

Skulle föreningen upphöra med sin verksamhet, skall dess tillgångar fördelas bland kvarvarande medlemmar.

