Stadga för Collegium Vinorum Polytechnicum
§ 1 Namn
Föreningens namn är Collegium Vinorum Polytechnicum. Föreningen bildades 1976, har sitt säte i
Stockholm och dess organisationsnummer är 802415-3648.
§ 2 Ändamål
Föreningen är en ideell sammanslutning med syfte att vidga kännedom om och förståelse för vin och
andra ädla drycker. Föreningen har till ändamål att anordna provningar, föreläsningar och kurser i ämnet.
§ 3 Medlemskap
Medlem kan den person bli som visar intresse för vin och besitter av styrelsen fastställda kunskaper i
ämnet. Inval av medlemmar förrättas av föreningens styrelse och någon talan emot dess beslut kan icke
föras i detta avseende.
§ 4 Årsavgift
Årsavgift eller annan avgift ska fastställas av årsmötet och skall erläggas i förskott, årsavgiften dock
senast den sista februari. Utebliven avgiftsbetalning medför uteslutning ur föreningen, dock först sedan en
månads förflutit efter det att styrelsen skriftligen meddelat vederbörande medlem, till den av föreningen
kända adressen, att uteslutning kommer att ske.
§ 5 Styrelse
Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av minst tre (3) och högst tio (10) ordinarie ledamöter, varav
ordförande, sekreterare och kassör måste ingå. Därutöver kan upp till tre (3) suppleanter ingå. Styrelsen
väljs för en period av ett (1) år. Styrelsen kan vid behov med sig adjungera föreningsmedlem eller
hedersledamot som icke tillhör styrelsen.
§ 6 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av två (2) av styrelsens medlemmar var för sig, vanligen ordförande och
kassör.
§ 7 Styrelsens sammanträden
Styrelsen skall sammanträda minst en gång i halvåret och är beslutsmässig då minst tre ledamöter är
närvarande. Sammanträdena skall protokollföras.
§ 8 Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
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§ 9 Årsmöte
Årsmöte hålles tidigast den 1:a januari påföljande kalenderår. Kallelse skall utgå senast 14 dagar före
årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som representeras vid detta.
Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar som erlagt sina årsavgifter, samt
hedersledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. Rösträtt kan utövas genom fullmakt. En
medlem får endast utöva rösträtt genom fullmakt för en (1) annan medlem. Ledamöter i föreningens
styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Följande ärenden ska förekomma vid ordinarie årsmöte:
1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
2. Val av årsmötesfunktionärer:
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Två (2) protokolljusterare
d. Två (2) rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Föredragande av årsberättelse
5. Föredragande av revisorernas berättelse
6. Fastställande av resultat och balansräkning
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8. Val av:
a. Ordförande
b. Kassör
c. Sekreterare
d. Övriga ledamöter
e. Valberedning
f.

Revisor och revisorssuppleant

9. Val av firmatecknare enligt § 6 i föreningens stadgar. Personernas namn och personnummer skall
anges i årsmötesprotokollet.
10. Behandling av styrelsens förslag
11. Behandling av inkomna motioner
12. Fastställande av avgifter till föreningen.
13. Avslutning
Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara
styrelsen tillhanda senast en (1) vecka före årsmötet. Motionerna ska finnas tillgängliga före mötet.
Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet utom då föreningens stadgar föreskriver annat. Vid lika
röstetal avgör lotten.
§ 10 Extra möte
Styrelsen skall, om den finner det erforderligt eller då minst en tredjedel av medlemmarna eller revisorn
så påfordrar, kalla till extra möte. Endast i kallelsen omnämnda ärenden kan få förekomma. Sådan
kallelse skall utsändas senast sju dagar före mötet. Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som
representeras vid detta.
§ 11 Valberedningen
Valberedningen ska bestå av två (2) medlemmar och väljs av årsmötet.
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§ 12 Revisor
Årsmötet väljer för ett (1) år en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn skall ha tillgång till
räkenskaperna och verksamhetsberättelsen fjorton (14) dagar före årsmötet. Revisorn äger
sammankallningsrätt för styrelsen och årsmötet.
§ 13 Stadgeändring
Beslut om ändring av och tillägg till föreningens stadga kan endast fattas av årsmötet med lägst två
tredjedels majoritet.
§ 14 Ständig medlem
Ständigt medlemskap kan erhållas genom att betala 15 av årsmötet fastställda årsavgifter. Medlemskapet
kan upphöra enligt § 17 utan återbetalning av inbetald medlemsavgift.
§ 15 Hedersledamot
Hedersledamot kan utses av årsmötet bland dem som gjort föreningen synnerliga tjänster.
Hedersledamoten är helt avgiftsbefriad.
§ 16 Korresponderande medlem
Person av stort värde för föreningen kan av styrelsen väljas till korresponderande medlem och är som
sådan helt avgiftsbefriad.
§ 17 Uteslutning
Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen därest vederbörandes medlemskap icke längre anses
önskvärt. För sådant beslut erfordras två tredjedels majoritet inom styrelsen. Uteslutning må ej beslutas
mot någon som ej beretts tillfälle att yttra sig inför styrelsen, och om medlemmen så önska även inför
årsmötet, försåvitt ej orsaken till uteslutning är utebliven avgiftsbetalning.
§ 18 Upplösning
Föreningen kan upplösas efter beslut härom vid två på varandra följande allmänna föreningsmöten, varav
minst det ena skall vara årsmöte. För att beslut om upplösning skall kunna gå i verkställighet erfordras två
tredjedelars majoritet. Förslag om föreningens upplösning skall vara utsänt till samtliga av föreningens
medlemmar minst en månad före föreningsmötets avhållande. Skulle vid föreningens upplösning några
likvida medel finnas kvar sedan föreningens samtliga skulder betalats och alla eventuella förbindelser
infriats, skall detta överskott jämte övriga eventuella medel användas för främjande av något eller några
av de i § 3 angivna ändamålen.
Stadgehistoria
CVPs första stadgar stadsfästes vid konstituerande möte 1976-10-10. /WA
Ändringar i § 7 beslutades av årsmöte 1977-11-25. /UJ
Ändringar i § 3, § 6 och § 16 beslutades av årsmöte 1986-12-07. /PH
Ändringar i § 7 och § 12 beslutades av årsmöte 1994-12-01. /HA
Tillägg av § 18 beslutades av årsmötet 2001-03-14. /RC
En total revision av stadgarna genomfördes i samband med årsmötet 2005. /AH
Strykning av § 19 CVP-THS beslutades enhälligt av årsmötet 2011. /MH
Ändringar i §§ 2, 3, 5 och 7 beslutades av årsmötet 2017. /DB
Definitioner
Adress = Postens adress eller e-postadress tillhandahållen av medlem till vederbörande person.
Skriftligt meddelande = Meddelande som skickas till medlemmar via Posten eller via e-post.
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