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§ 1. Namn och säte 
Ölgäris är en ideell förening som verkar i hela Sverige och har sitt säte i Stockholm. 
 
§ 2. Syfte 
Syftet med föreningen är att främja kvinnor och ickebinäras intresse för öl genom 
nätverkande, kunskapsutbyte och evenemang samt att bidra till en jämställd ölkultur. 
 
§ 3. Värdegrund 
Föreningen vilar på en intersektionell feministisk och antirasistisk grund och är 
partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen ska agera inkluderande och ansvara 
för att främja ett öppet och inbjudande klimat oavsett medlemmars könstillhörighet, 
sexuella läggning, etnisk tillhörighet, klass, ålder, religion och/eller funktionsvariation. 
 
§ 4. Medlemsvillkor 
Föreningen är öppen för kvinnor och ickebinära över 18 år med villkoren att 
stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Med ickebinär inkluderas alla 
könsidentiteter som inte följer den strikta uppdelningen man/kvinna. För att 
föreningen ska kunna föra ett medlemsregister krävs att blivande medlemmar lämnar 
ut vissa personuppgifter såsom personnummer, namn och mailadress. Alla 
personuppgifter hanteras enligt föreningens integritetspolicy. För att räknas som 
fullvärdig medlem ska medlemsavgiften för innevarande år vara inbetald. 
Medlem som godtagit föreningens stadgar samt betalat medlemsavgift har rätt att: 
· Delta vid sammankomster och evenemang som anordnas för medlemmar 
· Ta del av medlemsspecifika rabatter och förmåner 
· Bidra till föreningens utveckling genom att lämna förslag och dela idéer med 

andra medlemmar och styrelse 
· Välja in medlemmar till styrelsen vid föreningens årsmöten 
· Kunna väljas till styrelsemedlem eller övrig förtroendepost 
Medlem har skyldighet att: 
· Följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av styrelsen eller vid 

medlemsmöten 
· Betala medlemsavgift samt eventuella andra avgifter som beslutats av föreningen 
· Lämna korrekta personuppgifter till föreningen samt hålla dessa uppdaterade 
· Behandla andra medlemmar med respekt samt verka inkluderande och främja ett 

öppet och inbjudande klimat enligt föreningens värdegrund 
Medlemskap avslutas vid utebliven inbetalning av medlemsavgift eller genom att 
meddela styrelsen skriftligen. 



Medlem kan uteslutas om det påvisas att denne uppenbart brutit mot föreningens 
värdegrund eller på annat sätt motarbetat föreningens verksamhet eller syfte. 
Medlem kan också uteslutas vid medvetet lämnade felaktiga personuppgifter eller 
försummelse att betala medlemsavgift eller andra ekonomiska ålägganden. Beslut 
om uteslutning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att 
medlemmen fått en varning och därefter tillfälle att yttra sig. 
 
§ 5. Medlemsavgift 
Medlemsavgift fastställs av medlemmarna på årsmöte. Föreningen är ideell och 
intäkterna ska verka till förmån för föreningens utveckling, medlemsevenemang samt 
täcka avgifter för administration samt underhåll och utveckling av tekniska lösningar 
såsom föreningens hemsida. 
 
§ 6. Stödmedlemskap 
För person som inte identifierar sig som kvinna eller ickebinär och vill stötta 
föreningen finns möjlighet till stödmedlemskap. Alla som följer föreningens stadgar 
och betalar stödmedlemsavgift fastställd av årsmötet kan bli stödmedlem. 
Stödmedlem har rätt att bli uppdaterad om föreningens arbete och att närvara på 
årsmöte men har inte rösträtt. 
 
§ 7. Styrelse 
Verksamheten leds av en styrelse bestående av en ordförande och max fem 
ordinarie ledamöter. För beslut krävs närvaro av fler än hälften av styrelsens 
ledamöter. Vid omröstning har föreningsordföranden utslagsröst. 
 
§ 8. Räkenskaper 
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig. Bokföringen förs 
per kalenderår och skall hållas tillgänglig för revisorerna. Revisorerna skall vid 
årsmötet avge en skriftlig rapport som föreslår årsmötet att till- eller avstyrka 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 9. Medlemsmöte 
Medlemsmötet är föreningens beslutande organ. Kallelse och förslag till dagordning 
skall delges medlemmarna senast 10 dagar före mötet. Frågor från medlemmar att 
tas upp på medlemsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet. 
Vid medlemsmöte skall följande ärenden behandlas: 
• Mötets öppnande 
• Fastställande av dagordning 
• Val av mötesordförande och -sekreterare samt två justerare tillika rösträknare 
• Fråga om mötet anses stadgeenligt kallat 
• Verksamhets- och ekonomisk rapport från styrelsen 



• Anmälda och aviserade frågor 
• Övriga frågor av informativ karaktär 
• Mötets avslutande 
 
§ 10. Årsmöte och verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår. 
Årsmöte skall äga rum senast den 30 april. Motioner samt frågor från medlemmar 
ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet. Kallelse innehållande 
verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget, verksamhetsplan och förslag till 
dagordning skall delges medlemmarna senast tio dagar före mötet. 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
• Mötets öppnande 
• Fastställande av dagordning 
• Val av mötesordförande och -sekreterare samt två justerare tillika rösträknare 
• Fråga om årsmötet anses stadgeenligt kallat 
• Fastställande av verksamhetsberättelse och årsredovisning 
• Revisionsberättelse 
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Val av ordförande 
• Fastställande av budget och verksamhetsplan 
• Fastställande av medlemsavgift 
• Val av övriga styrelseledamöter 
• Val av två revisorer 
• Val av övriga funktionärer 
• Behandling av motioner, stadgeändring och övriga ärenden 
• Mötets avslutande 
 
§ 11. Extra sammanträden och möten 
Styrelsen kallar till extra sammanträde om anledning föreligger eller om minst tio av 
föreningens medlemmar begär detta. Extra medlemsmöte hålls om så krävs av 
styrelsen, revisorerna eller när en tiondel av medlemmarna begär detta för 
avgörande av bestämt angivet ärende. Kallelse och förslag till dagordning skall 
delges medlemmarna senast 10 dagar före mötet. 
 
§ 12. Beslut och omröstning 
På medlemsmöten och årsmöte har samtliga fullvärdiga medlemmar som erlagt sin 
medlemsavgift rösträtt. Stödmedlem har ej rösträtt. Omröstning sker öppet såvida 
annat ej begärs. Vid röstning gäller enkel majoritet, vid lika röstfördelning har 
mötesordförande utslagsröst, utom vid personval, då lottning istället genomförs. 
Rösträtt utövas genom personlig närvaro. Styrelseledamot äger ej rätt att rösta i 
frågor om godkännande av verksamhets- och revisionsberättelse eller egen 



ansvarsfrihet. 
 
§ 13. Stadgeändring 
Beslut om ändring av dessa stadgar ska behandlas på minst två på varandra direkt 
följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. På båda mötena krävs beslut 
med minst två tredjedelars majoritet. Mötena skall hållas med minst 90 dagars 
mellanrum. 
 
§ 14. Upplösning 
Beslut om upplösning fattas på samma sätt som för stadgeändring. Vid upplösning 
skall alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Vid upplösning skall 
föreningens överskott och tillgångar skänkas till av styrelsen vald ideell förening med 
liknande syfte och värdegrund. 
 


