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Förslag på uppdatering av stadgar: 

 §2.1, §2.2, §2.3, §5.6 & §6.7 
	

 §2.1 Medlem  

Det står vem som helst fritt att söka medlemskap i föreningen. För att beviljas medlemskap 
skall sökande genomföra godkänt inträdesprov. Inträdesprovet regleras i Riktlinjer för 
inträdesprov. Det åligger sommelierföreningens styrelse eller en av styrelsen utsedd 
arbetsgrupp att fastställa detta dokument.    

Styrelsens förslag  

Det står vem som helst fritt att söka medlemskap i föreningen 

§2.2 Hedersmedlem  

Styrelsen kan i särskilda fall utse hedersmedlemmar. Valbar till hedersmedlem är personer 
som på ett betydande sätt bidragit till att föra svensk dryckestradition och dryckeskunskap 
framåt. Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift. Hedersmedlemmar har närvaro men 
ej röst och förlagsrätt vid årsmötet. Hedersmedlem är ej heller valbar till förtroendeuppdrag 
inom föreningen. Den medlem som av föreningen utsetts till hedersmedlem innan 2011-03-20 
skall betraktas som ordinarie medlem i fråga om valbarhet och rösträtt    

Styrelsens förslag 

Styrelsen kan i särskilda fall utse hedersmedlemmar. Valbar till hedersmedlem är 
personer som på ett betydande sätt bidragit till att föra svensk dryckestradition och 
dryckeskunskap framåt. Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift. 
Hedersmedlemmar har närvaro- men ej röst- och förslagsrätt vid årsmötet.  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§2.3 Medlemsavgift 

Medlemmar och associerade medlemmar skall erlägga medlemsavgift årligen senast den 1 
februari. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Medlemmar som flyttar utomlands och 
därmed inte kan delta i föreningens aktiviteter kan ansöka att få reducerad medlemsavgift. 
Ansökan om reducerad medlemsavgift skall göras skriftligen till styrelsen varje år.   

Styrelsens förslag 

Medlemmar och associerade medlemmar skall erlägga medlemsavgift årligen senast den 
1 februari. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.  

§5.6 Rösträtt 

Föreningens medlemmar äger närvaro-, yttrande- och rösträtt vid årsmötet. 
Hedersmedlemmar äger endast närvaro- och yttranderätt vid årsmötet. Rösträtt kan utövas 
genom fullmakt. Fullmaktsgivaren skall skriftligen underrätta sitt ombud samt valberedningen 
om vilka frågor ombudet äger rätt att företräda fullmaktsgivaren i och även tydligt delge 
vilken hållning fullmaktsgivaren har i dessa frågor. Det skall framgå av röstlängden vilka 
medlemmar som lämnat fullmakt till ombud vid mötet. En medlem får endast utöva rösträtt 
genom fullmakt för två (2) andra medlemmar. Styrelsens ledamöter äger ej rösträtt i frågan 
om styrelsens ansvarsfrihet.    

Styrelsens Förslag 

Rösträtt  

Föreningens medlemmar äger närvaro-, yttrande- och rösträtt vid årsmötet. 
Hedersmedlemmar äger endast närvaro- och yttranderätt vid årsmötet. Rösträtt kan 
utövas genom fullmakt. Fullmaktsgivaren skall skriftligen underrätta sitt ombud samt 
valberedningen om vilka frågor ombudet äger rätt att företräda fullmaktsgivaren i. Det 
skall framgå av röstlängden vilka medlemmar som lämnat fullmakt till ombud vid 
mötet. En medlem får endast utöva rösträtt genom fullmakt för en (1) annan medlem. 
Föreningens medlemmar äger rätt att förtidsrösta i personval om man ej har möjlighet 
att närvara fysiskt på årsmötet, en förtidsröst ska skriftligen meddelas valberedningen 
och räknas som en ordinarie röst. Styrelsens ledamöter äger ej rösträtt i frågan om 
styrelsens ansvarsfrihet. 
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§6.7 Protokoll  

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Justerade protokoll skall tillsändas 
styrelsen, sektionsordförande och revisorer senast fjorton (14) dagar efter 
styrelsesammanträden.  

Styrelsens Förslag 

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Justerade protokoll skall tillsändas 
styrelsen, sektionsordförande och revisorer senast fjorton (14) dagar efter 
styrelsesammanträden.  

 

 

 

	


