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Stadgar för Amatörbryggarföreningen Amylase, antagna vid årsmöte 2001-02-06, samt 
ändrade vid årsmöte 2012-03-17. 
 
 
§  1 Namn 
 Föreningens namn är Amatörbryggarföreningen Amylase. 
 
§  2 Säte 
 Föreningen har sitt säte i Göteborg. 
 
§  3 Målsättning 
 Föreningens målsättning är att verka för 

- hemtillverkning av jästa maltdrycker av god kvalitet och enligt gammal  
  tradition. 

 - sammankomster där medlemmarna utvärderar och utvecklar drycker och   
   tillverkningsmetoder. 
 
§  4 Medlemskap 
 Antalet medlemmar ska inte överstiga tolv. 

Medlemsmötet kan anta som medlem alla personer som stödjer föreningens 
 målsättning, erlägger medlemsavgift samt rekommenderas av minst två 
 medlemmar. 

Årsmötet äger rätt att utesluta medlem som motverkar föreningens målsättning, 
ej följer föreningens stadgar eller skadar dess intressen. 

 
§  5 Organisation 
 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan två årsmöten är 
 medlemsmötet beslutande organ och däremellan är styrelsen beslutande organ. 
 Beslut fattade av styrelsen skall förankras på nästa medlemsmöte. 
 
§  6 Årsmötet 
 Ordinarie årsmöte hålls en gång per år senast 3 månader efter räkenskapsårets 
 utgång. 
 Extra årsmöte hålls då minst 5 medlemmar så begär. 
 Som årsmötets beslut gäller den mening för vilken flest rösterna avges. 
 Kallelse till årsmöte ska vara tillhanda minst 2 veckor före detsamma. 
 
§  7 Medlemsmöte 
 Medlemsmöte hålls då styrelsen eller minst 5 medlemmar så önskar. Som 
 medlemsmötets beslut gäller den mening för vilken flest röster avges. 
 
§  8 Styrelse 
 Styrelsen väls av årsmötet och ska bestå av minst 3 och högst 7 ordinarie 
 ledamöter, förutom det antal suppleanter årsmötet utser. 
 Årsmötet väljer ordförande och kassör. 
 Styrelsen kallar till årsmöte och sköter löpande ärenden mellan årsmöte och 
 medlemsmöten. Viktiga frågor underställs medlemsmöte. 
 
§  9 Firmateckning 
 Föreningens firma tecknas av den/de styrelsen utser. 
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§ 10 Medlemsavgift 
 Varje medlem ska till föreningen avlägga den årsavgift som årsmötet beslutar. 
 Medlemsavgift avser kalenderår. 
 
§ 11 Revision 
 Årsmötet utser en revisor jämte suppleant som inför nästa årsmöte granskar 
 föreningens räkenskaper. 
 
§ 12 Valberedning 

Årsmötet utser valberedning, som till nästa årsmöte lämnar förslag på 
ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter, revisor samt suppleanter. 

 
§ 13 Ändring av stadgarna 
 Beslut om ändring av stadgarna sker med enkel majoritet på årsmöte. Beslut om 
 föreningens upphörande är inte giltigt med mindre än att beslut fattas på två på 
 varandra följande årsmöten och vid vardera av dessa bifallits av minst 2/3 av de 
 närvarande medlemmarna. 
 
§ 14 Dagordning på årsmöte 
   1 mötets öppnande 
   2 val av mötesordförande 
   3 fastställande av dagordning 
   4 val av mötessekreterare 
   5 val av två justerare 
   6 frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande 
   7 styrelsens verksamhetsberättelse 
   8 ekonomisk berättelse 
   9 revisionsberättelse 
 10 ansvarsfrihet för styrelsen 
 11 medlemsavgift 
 12 val av ordförande 
   kassör 
   styrelseledamöter samt suppleanter 
   revisor samt ersättare 
   valberedning 
 13 övriga frågor 
 14 mötet avslutas 


