
Stadgar för Värgårdens Whiskysällskap.

§ 1 Ändamål. 
Whiskyklubben Värgårdens Whiskysällskap, förkortat VWS, är en sluten klubb/förening där medlemmarna ska 
ha ett gemensamt intresse av att prova och njuta av Whisky. Sällskapet är en i grunden ideell förening vars 
värdegrund baseras å det sociala utbyte man må ha utöver det dagliga arbetet. Sällskapet vill främja en trevlig 
samvaro under förhållandevis ordnade former. VWS är tillika ett sällskap för inbördes beundran och dess 
utvidgning bör ske med stor försiktighet. Föreningens syfte är att öka medlemmarnas kunskap om Whisky. 
Utveckla medlemmarnas syn-, lukt- och smaksinnen. Ordna gemensamma Whiskyprovningar. Ordna gemensamma 
resor till Skottland. Höja vår livskvalitet genom att avnjuta Whisky tillsamman och höja kunskapen om whisky 
på ett sätt som gör det till ett nöje. Försöka förstå Whiskyns underbara värld. Ha trevligt på våra möten och 
provningar. "Försöka" prova all världens sorters Whisky.
§ 2 Namn 
Whiskyklubbens namn är Värgårdens whiskysällskap (VWS). 
§ 3 Verksamhet. 
VWS skall driva sin verksamhet för sina medlemmar med klubbmöten, provningar, resor och andra evenemang 
som har med whisky att göra. 
§ 4 Klubbstyrelsens uppdrag.
Whiskyklubben VWS drivs ideellt. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet och ansvarar för 
medlemsregister, ekonomisk redovisning, klubbens kassa, upptagande av årsavgift, redovisningar av provningar 
och resor.
§ 5 Säte.
VWS säte är i Sverige. 
§ 6 Medlemmar.
Medlemmar i VWS utgörs av antagna medlemmar som betalt sin, av årsmötet fastställda, årsavgift. Inträde 
och medlemskap i klubben beslutas av styrelsen i samråd med övriga medlemmar. Ingen medlem har företräde 
före annan medlem. Aktiv medlem har en (1) röst. Vid jämnt antal röster, för eller emot ett förslag, är 
ordförandes röst avgörande. Aktiv medlem kan uteslutas om denne uppträder på sådant sätt att det otillbörligt 
skadar medlem eller klubben. Före uteslutning skall ordförande sammankalla till möte där berörda parter har 
tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning tas av styrelsen i samråd med övriga medlemmar. Utesluten medlem 
ska skriftligen meddelas om beslutet. 
Aktiv medlem kan när som helst begära utträde ur klubben. Styrelsen skall alltid meddelas skriftligen om 
utträdet. Eventuell erlagd årsavgift återbetalas EJ. Medlemskap kan sökas hos styrelsen. 
§ 7 Kriterier. 
Kriterier för medlemskap är att:
- Vara minst 20 år
- Vara seriöst whiskyintresserad
- Deltaga på klubbmöten/provningar vid minst hälften av de tillfällen möten hålls
– Ha betalt årsavgift till klubben 
§ 8 Årsmöte.
Årsmöte ska hållas en gång per år och är klubbens beslutande organ. Kallelse skall ske senast 14 dagar före 
mötet. Extra möte kan kallas av någon i styrelsen. Ordförande är samordnande för och vid årsmöten.
På årsmötet ska följande frågor behandlas: 
- Val av styrelse; Ordförande tillika klubbmästare på 1 år. Efter första mandatperioden sträcker sig 
ordförandeskapet över 2 år. Vice orförande på 2 år. Sekreterare på 1 år. Kassör på 2 år. Researcher på 1 år. 
Medlemsförteckning, stadgar och regler, klubbens ekonomi, årsavgiftens storlek, verksamhetsplan 
(gemensamma provningar, resor, mässbesök, inköp av whisky fat, inköp av whisky för provning mm) samt övriga 
frågor från medlemmarna. Extra årsmöte skall sammankallas när minst hälften (½) av klubbens medlemmar 
yrkar på detta. 



 
 § 9 Klubbmöte.
Klubbmöten hålls av och för klubbens medlemmar. Vid varje tillfälle då medlemmar träffas, för att diskutera 
whisky eller provsmaka whisky, så är detta ett klubbmöte. 
§ 10 Styrelse. 
Klubben har en styrelse som är ansvarig för verksamheten inför klubbens aktiva medlemmar. 
Styrelse är bestående av ordförande,vice ordförande, sekreterare, kassör, researcher samt icke 
röstberättigad ständig chaufför. 
§ 11 Sluten klubb. 
Klubben är EJ öppen för alla. Nya medlemmar väljs in av de aktiva medlemmarna i konsensus efter samråd som 
genomförs av styrelsen. 
§ 12 Räkenskapsår. 
Räkenskapsåret är från 1 juli – 30 juni 
§ 13 Ekonomi. Klubben skall ha bokföring. Medlemsavgiftens storlek beslutas på ordinarie årsmöte. 
§ 14 Stadgeenliga Whiskyprovningar. 
Provningsvärd. 
Värden skall hålla ett kortare anförande om den Whisky som skall provas. Anförandet skall beskriva 
tillverkningsland, tillverkningsområde, destilleriets ursprung och historia samt varför vald whisky skall provas 
just denna gång.
Deltagare. 
Medlems alla sinnen skall vara helt öppna vid provningstillfället. Lukt-, smak-, syn- och balanssinnen. 
Whisky. 
Minst EN ny sort skall provas. Whiskyn skall alltid serveras rumstempererad i provningsglas. Källvatten skall 
finnas tillgängligt. Bourbon Whiskey bör ej finnas med vid provningstillfällen men om så är fallet skall is finnas 
tillgänglig. Provningen bör ej omfatta fler än fyra (4) olika sorter och ska innehålla minst en single malt. 
Ekonomisk ersättning. 
Den som är värd för provningen skall ha ekonomisk ersättning för gjorda utlägg vilka delas lika av deltagande 
medlemmar. Eventuellt överskott fonderas för inköp av provningsglas eller andra utencilier för sällskapets 
fortlevnad och bästa. 
Tidigare provad whisky. 
Samma sorts whisky bör EJ PROVAS mer än EN gång. Det åligger därför medlem att alltid ha fullständig 
kontroll på vad som tidigare har provats. Om tidigare provad whiskysort erbjuds vid provningstillfälle kommer 
värd Ej att erhålla stadgeenlig ekonomisk ersättning utan då gäller klubbens bjudregel, dvs att värden bjuder.
Provningsprotokoll.
Ett betyg skall alltid sättas på den whisky som provas av närvarande medlemmar på särskilt 
PROVNINGSPROTOKOLL . Sällskapets sekreterare tillser att vederbörlig pärm med provningsprotokoll 
medförs till samtliga klubbmöten.  Stadgeenlig provning enligt årsmöte skall ALLTID protokollföras. 
§ 15 Värd. 
Bjudande medlem kallas för Värd. 
§ 16 Upplösning av klubben 
Klubben kan upplösas om beslut om detta tas på ordinare eller extra årsmöte. Styrelsen kan själv ta beslut om 
att upplösa klubben om mindre än tre (3) aktiva medlemmar finns registrerade i medlemsförteckningen. 
§ 17 Stadgar och regler. Stadgar är till för att följas, underlätta samvaron och inte ställa medlem inför 
pina eller kval. Regel får inte strida mot sunt förnuft. Ändring av stadgar eller regler kan endast göras i 
samband med årsmöte eller extra årsmöte. 
§ 18 Ändring av Stadgar. Ändringar av dessa stadgar kan ske efter beslut på två på varandra följande 
möten, varav minst ett årsmöte.
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