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FÖRENINGSSTADGAR 

 
Allmänt 
§ 1 Föreningens namn är Munskänkarna. Namnet Munskänkarna får ej användas av utomstående 
och ej heller av enskild medlem i kommersiellt syfte 
Föreningens logotype utgörs av bokstaven M i versal ovanpå en druvklase. 
 
Ändamål och verksamhet 
§ 2 Föreningen är en ideell förening, som bedriver verksamhet såväl i Sverige som utomlands i 
syfte 
- att öka kännedom och kunskap om framför allt vin men även andra ädla drycker 
- att verka för goda och måttfulla dryckesseder 
- att öka kännedom och kunskap om sambandet mat och vin 
 
§ 3 Föreningen skall inom sitt verksamhetsområde främja ökad kunskap hos medlemmarna genom 
- att anordna provningar, föreläsningar och seminarier 
- att anordna kurser med möjlighet att avlägga kunskapsprov på olika nivåer 
- att utge annan information till föreningens medlemmar på ett lättillgängligt sätt genom olika         
medier 
- att utdela stipendier till medlemmar. 
 
§ 4 Föreningen skall knyta och upprätthålla goda kontakter med berörda myndigheter, företag, 
producenter, importörer samt andra vinorganisationer. Föreningen skall verka för god tillgång till 
kvalitetsviner i hela landet och sträva efter att vara remissinstans i alkoholpolitiska frågor. 
 
§ 5 Föreningen skall vara en naturlig mötesplats för personer med vinintresse. 
 
Föreningens organisation  
§ 6 Föreningen leds av en styrelse, som består av en ordförande samt lägst fyra och högst åtta 
övriga ledamöter, vilka väljs på föreningens årsmöte för en period av två år med förskjutning av 
mandatperioderna. 
Föreningens styrelse har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet enligt §§ 2-5.  
Styrelsen biträds av ett kansli.  
Verksamheten är organiserad i sektioner och regioner. Sektion kan även bildas i utlandet. 
Tyngdpunkten i föreningens verksamhet skall bedrivas på sektionsnivå. 
 
§ 7 Sektion bildas på ort där medlemsantalet är så stort, att kontinuerlig verksamhet enligt §§ 2-5 
kan bedrivas. En sektion bör bestå av minst tjugofem medlemmar. Vid sjunkande medlemsantal kan 
sektionen upplösas när medlemsantalet underskridit tjugo. 
 
§ 8 Närliggande sektioner tillhör en region av sådan geografisk storlek, att en naturlig kontakt 
mellan sektionerna inom regionen blir möjlig.  
 
Räkenskapsår 
§ 9 Räkenskapsår utgörs av kalenderår. 
 
Medlemskap 
§ 10 Medlem skall ha uppnått den ålder, som enligt lag gäller för köp av vin i det land där 
medlemmen är bosatt. 
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§ 11 Medlemskap erhålls när inträdesavgift och årsavgift har betalats. Medlemskap upphör 
automatiskt om årsavgift inte betalas i rätt tid. Inträdes- och årsavgift som inbetalas efter 1 
november gäller även för nästkommande kalenderår. 
 
§ 12 Medlem tilldelas en vinskopa, tastevin, försedd med årsband att bäras runt halsen. Årsbanden 
har följande färgsammansättning: 
- Grönsvart    Medlem 0 – 5 år 
- Gulrött    Medlem 5 – 10 år 
- Lila     Medlem 10 – 25 år 
- Vinrött med guldkant  Medlem mer än 25 år  
 
§ 13 Person som är medlem i föreningen och som gjort densamma synnerliga tjänster kan genom 
beslut vid föreningens årsmöte utses till hedersledamot. Hedersledamot är befriad från årsavgift. 
 
§ 14 Medlem kan av styrelsen i den sektion medlem tillhör uteslutas ur föreningen om 
vederbörandes medlemskap inte längre anses önskvärt. Uteslutning får dock ej beslutas mot någon, 
som ej beretts tillfälle att yttra sig inför sektionsstyrelsen och om medlemmen så begär, även inför 
sektionens ordinarie eller extra årsmöte. Utesluten medlem har även möjlighet att begära att beslutet 
överprövas av föreningsstyrelsen. 
 
Medlemsavgifter 
§ 15 För täckande av föreningens och regionernas kostnader uttages inträdes- och årsavgifter, som 
fastställs av Föreningens årsmöte. Av årsavgiften tillförs sektionerna ett årligt bidrag. Bidragets 
storlek beslutas av årsmötet. 
 
Föreningens styrelse 
§ 16 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, dock minst fyra gånger årligen, och är 
beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsens sammanträden skall 
protokollföras. 
 
§ 17 Det åligger styrelsen att:  
- administrera verksamheten enligt stadgar och styrelsens arbetsordning, 
- besluta om regionindelning, 
- årligen fastställa arbetsordning för styrelse och region samt föreslå arbetsordning för sektion, 
- handha och ansvara för medel och material samt upprätta och följa upp budget för de  
  centrala kostnaderna, 
- föra medlemsmatrikel,  
- utfärda instruktioner för kansli, 
- tillsätta tjänstemän och bestämma om organisationen av kansliet, 
- utge medlemstidning, 
- bereda ärenden och utarbeta förslag, som skall föreläggas årsmötet, 
- verkställa årsmötets beslut. 
 
Regionens styrelse 
§ 18 Regionen leds av en styrelse som består av en ordförande, minst två och högst sex övriga 
ledamöter. 
 
§ 19 Regionstyrelsen samordnar verksamheten inom regionen genom att 
- bistå sektionerna i deras verksamhet, 
- starta nya och avveckla inaktiva sektioner,  
- främja erfarenhetsutbyte och sprida information mellan sektionerna, 
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- genomföra årliga möten med delegater från sektionerna, varav ett är ordinarie årsmöte, 
 
Regionens verksamhet regleras i särskild arbetsordning. Regionens arbetsordning skall fastställas av 
föreningens styrelse. 
 
Sektionens styrelse 
§ 20 Sektionen leds av en styrelse som består av en ordförande och minst två övriga ledamöter, 
vilka väljs på sektionens årsmöte. 
 
Sektionens verksamhet regleras genom särskilda stadgar och särskild arbetsordning vilken fastställs 
årligen av sektionens styrelse. 
 
Föreningens årsmöte 
§ 21 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall förläggas till ort 
med goda kommunikationer och genomföras senast i maj månad efter verksamhetsårets slut.  
Information om årsmötet med angivande av tid och plats skall senast 1 februari skriftligt meddelas 
till föreningens region- och sektionsordföranden. 
 
§ 22 I årsmötet deltar av regionerna utsedda delegater, styrelsens medlemmar och revisorer. 
Representationen till årsmötet utgörs av en delegat per region samt ytterligare en delegat per varje 
varje påbörjat 500-tal medlemmar inom regionen räknat på medlemsantalet den 31 december året 
före årsmötet.  
Delegat skall vara medlem i sektion inom den region som delegaten representerar. Delegat får inte 
vara medlem i föreningens styrelse.  
 
§ 23 Årsmötet är beslutsmässigt med de antal delegater som är närvarande. Till ordförande för 
mötet väljs person utanför styrelsen. Person anställd av föreningen kan inte väljas.  
Delegater har yttrande- och rösträtt medan styrelsens medlemmar har yttranderätt. Motionär, som 
inte är delegat, har yttranderätt endast gällande egen motion.  
Beslut fattas med acklamation eller med enkel majoritet om inte annat anges i stadgarna. Röstning 
sker öppet, men kan vid personval ske slutet med röstsedlar. Röstning får inte ske via fullmakt.  
Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst om denna är delegat, annars avgörs fråga via 
lottning. Vid personval avgörs lika röstetal genom lottning.  
 
§ 24 Styrelsens, revisorernas och delegaternas kostnader för årsmötet skall ersättas av föreningen. 
 
§ 25 Föreningsmedlemmar, som ej är delegater, äger rätt att närvara vid årsmöten på egen 
bekostnad, utan yttrande- och rösträtt. 
 
§ 26 Enskild medlem och sektion äger rätt att insända motioner till årsmötet. Motioner ska vara 
Munskänkarnas kansli tillhanda senast den sista februari. Kopia av motion skall samtidigt sändas till 
regionordförande. 
 
§ 27 Motioner till föreningens årsmöte skall behandlas på regionernas årsmöte, som ska genomföras 
under mars månad.  
Region skall insända förteckning över regionens delegater och eventuella synpunkter på motioner 
från medlem eller sektion till Munskänkarnas kansli senast 1 april. 
 
§ 28 Kallelse till föreningens årsmöte jämte årsmöteshandlingar skall vara delegater, region- och 
sektionsordföranden tillhanda senast tre veckor före årsmötet.  
 



  
         

 
2016-05-07  

5 

Årsmöteshandlingarna skall bl. a bestå av 
- verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för föregående räkenskapsår, 
- revisionsberättelse, 
- verksamhetsplan med beskrivning av verksamhetens mål för innevarande och kommande två 
verksamhetsår, 
- budget för innevarande verksamhetsår,  
- motioner och föreningsstyrelsens förslag till åtgärder med anledning av motionerna, 
- styrelsens till årsmötet hänförda frågor, 
- valberedningens förslag. 
 
§ 29 Valberedningen skall bestå av ordförande samt fyra övriga ledamöter som väljs på årsmötet för 
en tid av ett år. Valberedningen skall fortlöpande orientera sig om arbetet i styrelsen. Valbar till 
valberedningen är medlem i föreningen, dock inte valda revisorer och styrelseledamöter eller 
anställda i föreningen.  
 
§ 30 Årsmötet väljer för en tid av ett år två revisorer, varav i vart fall en skall vara auktoriserad, 
jämte två suppleanter för dessa, varav i vart fall en skall vara auktoriserad. 
Revisorerna skall ha tillgång till räkenskaperna senast femtio dagar före årsmötet. 
Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 
 
§ 31 Årsmötets dagordning 
1.  Mötets öppnande. 
2.  Fastställande av röstlängd. 
3.  Fråga om mötets behöriga utlysande. 
4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5.  Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll och att tillika fungera 
     som rösträknare. 
6.  Godkännande av dagordning. 
7.  Föredragande av styrelsens berättelse. 
8.  Föredragande av revisorernas berättelse. 
9.  Fastställande av resultat- och balansräkningar samt verksamhetsberättelse för föregående 
    räkenskapsår. 
10. Beslut angående ansvarsfrihet under den tid som revisionen omfattar. 
11. Behandling av från styrelsen eller revisorerna till årsmötet hänskjutna frågor. 
12. Behandling av från medlem eller sektion senast den sista februari till styrelsen inkomna 

motioner. 
13. Fastställande av föreningens mål för innevarande år och kommande två år. 
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsår. 
15. Fastställande av arbetsordning för valberedning. 
16. Fastställande av avgifter och bidrag för nästkommande räkenskapsår: 
a) Inträdesavgift 
b) Årsavgift 
c) Sektionsbidrag 
17. Fastställande av avgiftsbefrielse för vissa förtroendevalda. 
18. Fastställande av antalet ledamöter i syrelsen. 
19. Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande. 
20. Val av övriga styrelseledamöter till beslutat antal. 
21. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
22. Val av valberedning. 
23. Information 
24. Mötets avslutande. 
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§ 32 Vid årsmöte förs protokoll. Protokollet ska vara justerat och utskickat till ledamöter i styrelsen, 
revisorerna samt region- och sektionsordföranden senast 30 dagar efter årsmötet och samtidigt 
publiceras på hemsidan. 
 
Extra årsmöte 
§ 33 Styrelsen skall, om den finner det nödvändigt, eller om revisorerna kräver eller då minst en 
tredjedel av medlemmarna så begär, kalla till extra årsmöte. Kallelsen skickas till de delegater som 
valdes till det senaste ordinarie årsmötet. Kallelsen ska vara delegaterna tillhanda senast fjorton 
dagar före det extra årsmötet. Endast de i kallelsen nämnda ärendena ska förekomma. Mötet är 
beslutsmässigt med det antal delegater, som deltar i mötet. 
 
Stadgeändring. 
§ 34 Beslut om ändringar eller tillägg i föreningens stadgar kan fattas, efter beslut med två 
tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav i vart fall det ena ska vara 
ordinarie årsmöte. Om tvekan beträffande tolkningen av stadgarna uppkommer hänskjuts frågan till 
nästkommande årsmöte. 
 
Upplösning. 
§ 35 Föreningen kan upplösas endast efter beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra 
följande årsmöten, varav i vart fall det ena ska vara ordinarie årsmöte. Skulle vid föreningens 
upplösning tillgångar finnas kvar, sedan föreningens samtliga skulder betalats och alla eventuella 
förbindelser infriats, skall detta överskott användas för att befrämja något eller några av de i §§ 2 - 5 
angivna ändamålen. 
 
 

 
STADGAR FÖR REGION INOM FÖRENINGEN MUNSKÄNKARNA. 

 
§ 1 
Regionen är inte en egen juridisk enhet utan ingår i den centrala föreningen. Regionens 
stadgar är en komplettering till föreningens stadgar. 
 
§ 2 
Regionen leds av en styrelse som består av en ordförande, minst två och högst sex övriga ledamöter. 
Styrelsens ledamöter väljs av regionens årsmöte för en tid av två år med förskjutning av 
mandatperioder. 
 
§ 3 
Regionstyrelsen skall genomföra årliga möten med av sektionerna utsedda delegater. Ett möte är 
ordinarie årsmöte i regionen.  
 
§ 4 
Årsmöte i regionen skall genomföras mars månad varje år. Kallelse till årsmöte skall vara 
sektionerna tillhanda senast tre veckor före mötet. Verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning för regionen skall föredras vid årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal har mötets ordförande utslagsröst, utom vid personval då frågan avgörs genom lottning. 
Röstning får ej ske via fullmakt.. 
 
§ 5 
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Val av regionstyrelse skall förberedas av en valberedning, som skall bestå av en ordförande och två 
övriga ledamöter, vilka väljs på årsmötet för en tid av ett år.  

 
§ 6 
Årsmötets dagordning 
 

1. Mötets öppnande. 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Val av två justeringsmän 
6. Föredragning av regionens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. 
7. Föredragning av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår. 
8. Behandling av inkomna motioner från enskild medlem eller sektion till föreningens 

årsmöte. 
9. Val av delegater och ersättare till Föreningens årsmöte 
10. Val av: 

a) Regionstyrelse 
- ordförande 
- övriga ledamöter 
b)  Valberedning  

11. Mötets avslutande  
 

§ 7 
Regionstyrelsen skall, om den finner det nödvändigt eller då minst en tredjedel av sektionerna så 
begär, kalla till extra regionsårsmöte. Kallelse skickas till de delegater som valdes till det senaste 
ordinarie årsmötet. Kallelsen ska vara delegaterna tillhanda senast fjorton dagar före det extra 
årsmötet. Endast de i kallelsen nämnda ärendena ska förekomma. Mötet är beslutsmässigt med det 
antal delegater som deltar i mötet. 

 
 

 
STADGAR FÖR SEKTION INOM FÖRENINGEN MUNSKÄNKARNA. 

 
 
§ 1 
Sektionen är en egen juridisk enhet inom Föreningen Munskänkarna. Sektionens stadgar är 
en komplettering till föreningens stadgar. 
 
§ 2 
Sektionens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och ytterligare minst två 
personer, varav en skall vara sektionens kassör. Styrelsen väljs av sektionens årsmöte för en tid av 
två år med förskjutning av mandatperioder. 
 
§ 3 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen skall protokollföras. 
 
§ 4  
Det åligger styrelsen att administrera verksamheten enligt föreningens och sektionens stadgar och 
enligt sektionens arbetsordning. 
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§ 5  
Årsmöte i sektionen skall genomföras senast under februari månad varje år. Kallelse till årsmötet 
skall tillställas medlemmarna i sektionen senast tre veckor före mötet.  
Årsmöteshandlingarna ska sändas ut senast en vecka före mötet. 
Årsmöteshandlingarna ska bestå av: 

- verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår 
- revisionsberättelse 
- motioner och sektionsstyrelsens förslag till åtgärder med anledning av motionerna 
- verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsår 
- från styrelsen hänförda frågor 
- valberedningens förslag 

 
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar, som infunnit sig till mötet. Vid lika röstetal 
har mötets ordförande utslagsröst, men vid personval avgörs frågan genom lottning. Röstning får ej 
ske via fullmakt. 
 
§ 6  
Motioner till årsmötet skall ha kommit styrelsen till del senast fjorton dagar före årsmötet. 
 
§ 7 
Val vid årsmöte skall förberedas av en valberedning, som skall bestå av en ordförande och två 
övriga ledamöter som väljs på årsmötet för en tid av ett år.  
 
§ 8 
Årsmötet väljer två revisorer för en tid av ett år. Revisorerna skall ha tillgång till räkenskaperna 
senast trettio dagar före mötet. Revisionsberättelse skall vara sektionsstyrelsen tillhanda fjorton 
dagar före årsmötet. 
 
§ 9 
Årsmötets dagordning 
1. Mötets öppnande. 
2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Föredragning av styrelsens berättelse. 
7. Föredragning av revisorernas berättelse. 
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt verksamhetsberättelse för föregående 
räkenskapsår. 
9. Beslut angående ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
10. Behandling av från styrelsen eller revisorerna till årsmötet hänskjutna frågor. 
11. Behandling av från enskilda medlemmar till styrelsen inkomna motioner. 
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår. 
13. Beslut om avgiftsnedsättning för vissa förtroendevalda. 
14. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 
15. Val av sektionsordförande, tillika styrelsens ordförande. 
16. Val av övriga ledamöter i styrelsen, varav en skall vara kassör. 
17. Val av revisorer. 
18. Val av valberedning. 
19. Val av delegat jämte suppleant till regionmöte. 
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20. Information. 
21. Mötets avslutande. 
 
§ 10  
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning skall senast 31 mars rapporteras till 
föreningens kansli. 
 
§ 11 
Styrelsen ska, om den finner det nödvändigt eller då minst en tredjedel av medlemmarna önskar, 
eller revisor så begär, kalla till extra årsmöte. Endast de i kallelsen nämnda ärendena ska 
förekomma. Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före det extra årsmötet. 
Mötet är beslutsmässigt med det antal delegater som deltar i mötet. 
 
§ 12 
Sektionen kan upplösas endast efter beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande 
årsmöten, varav i vart fall det ena ska vara ordinarie årsmöte. Skulle vid sektionens upplösning 
tillgångar finnas kvar, sedan sektionens samtliga skulder betalats och alla eventuella förbindelser 
infriats, skall dessa kvarvarande medel användas till av sektionen valt ändamål. 
 

 
 
 
 
 
 


