
Stadgar Kiruna Whisky Club  
 
§1 Föreningens syfte och ändamål:  

Kiruna Whisky Club (Hädanefter här benämnd som KWC) är en opolitisk och 
religiöst obunden kamratförening, öppen för män vars ålder tillåter bruk av 
alkoholhaltiga drycker samt som har en stark anknytning till Kiruna. Syftet och 
ändamålet för klubben är att sprida kunskap om whisky bland medlemmarna 
under trivsam samvaro.  

§2 Föreningens representation:  

KWC företräds utåt av styrelsens följande funktioner; ordförande, sekreterare 
och kassör samt två ledamöter. Firmatecknare är två, var för sig, ordinarie 
styrelseledamöter av föreningen.  

§3 Medlemsmöten:  

Medlemsmöte hålls vid två ordinarie tillfällen: Öl och Whiskymässan i 
Stockholm samt Kiruna festivalen. Beslut rörande föreningens verksamhet får 
endast fattas på ordinarie medlemsmöte och då med två tredjedelars majoritet 
av de närvarande.  

Frågor gällande anspråkstagande av föreningens ekonomiska överskott skall 
tillkännages i särskild kallelse till medlemsmöte med angivande av kostnad och 
ändamål. Beslut rörande detta fattas av styrelsen. 

§4 Föreningens medlemskap:  

Till medlem antas, av befintlig medlem, föreslagen kandidat som efter 
medlemsmöte beviljats medlemskap, under förutsättning att fastslagen 
medlemsavgift erlägges inom två månader därefter.  

§5 Föreningens medlemsavgift:  

Medlemsavgiften är dagspriset av vad en flaska 10 årig Laphroaig kostar på 
systembolaget. 

Om inbetalning ej inkommit före den 1: a april tillskrivs medlem att 
hans plats tilldelas den på väntelistan i tur stående kandidat. Om 
medlem kan påvisa giltiga skäl till varför inbetalning ej har skett kan 
styrelsen bevilja fortsatt medlemskap.  

§6 Medlemsantal:  

Medlemsantalet får ej överstiga 25. Tidigare medlem vars medlemskap 
upphört, har företräde till medlemskap framför annan kandidat om skriftligt 
meddelande om utträde skett före årsskiftet inneliggande kalenderår.  

§7 Medlems ansvar:  



Det åligger varje medlem att i turordning som kommuniceras från 
sekreteraren, anordna sedvanligt månadsmöte. Om ordinarie möte inte kan 
hållas på angiven tidpunkt eller plats skall särskild kallelse sändas ut till 
samtliga medlemmar.  

I anslutning till medlemsmötet skall en kort skriftlig sammanfattning biläggas 
presentationen angående de rön som vunnits och redovisats på medlemsmötet 
beträffande de prövade dryckerna.  

Skriftlig sammanfattning över månadens whisky sätts in i pärm för arkivering. 
Skriftlig, gärna i elektronisk form, dokumentation skall dessutom tillställas 
föreningens webbsida, antingen genom eget införande eller via sekreterare 
alternativt infoansvarig för webbsidan.  

§8 Föreningens upplösande:  

Eventuellt överskott i föreningens kassa skall användas till föreningens fromma 
efter beslut på medlemsmöte. Föreningen upphör efter enhälligt beslut på 
medlemsmöte varefter eventuella tillgångar delas i lika tal mellan föreningens 
medlemmar.  

§9 Årsmöte:  

Årsmöte skall hållas senast vid medlemsmöte i anslutning till Öl och 
Whiskymässan i Stockholm eller av styrelsen annan utsedd plats. Vid årsmöte 
skall styrelse samt revisor väljas bland medlemmarna för en tid av ett 
kalenderår. Det åligger medlemmarna att påtaga sig uppdrag inom föreningen. 
Årsmötet får på förslag av revisorn meddela styrelsen ansvarsfrihet för 
föregående år. 

Motioner till årsmötet skall tillställas sekreteraren senast på månadsmötet som 
infaller månaden innan årsmötet. Motionerna redovisas i elektronisk form till 
medlemmarna inom två veckor före årsmötet så att medlem har tid att ta 
ställning till inlämnad motion 

§10 Föreningens stadgar:  

Beslut om stadgeändringar kan endast ske på ordinarie årsmöte och med två 
tredjedelars majoritet av de närvarande.  

 


