Mortorp Whiskysällskap
Stadgar
§1. Mål och syfte
Att träffas och under lättsamma former prova företrädelsevis maltwhisky i varierande
prisklasser. Målet är minst en exklusiv sort per provning.
§2. Medlemskap
Medlem i sällskapet är whiskyintresserad. Medlemsantalet är begränsat till 28 medlemmar.
§3. Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 500:- som återfås vid utträde ur sällskapet. Avgiften kommer att
användas för inköp av lämpliga glas till sällskapet samt drycker till provningarna.
§4. Sammankomster
Sällskapet träffas 3 gånger per år. Kostnaden per tillfälle är beroende på deltagarantalet.
Målet är dock att kostnaden ej överstiger 400:- per person och provningstillfälle utom i maj
då provningen kommer att vara dyrare och för upp till 35 deltagare.
Provningarna är planerade att äga rum i maj, augusti och november.
Majoriteten bestämmer typ av provning.
§5. Flaskor
Flaskor från provningar lottas ut till medlemmarna efter avslutad provning om de inte är
tomma. Medlemmarna får i dragen ordning välja flaska. När en medlem har erhållit en
flaska kan han eller hon inte delta i lotteriet igen förrän samtliga medlemmar erhållit en
flaska. Kravet för att få delta i lotteriet är att delta i provningen.
Kan en medlem inte delta i en provning när medlemmen står på tur att erhålla en flaska så
står han eller hon över till nästa provning han eller hon deltar i.
Målsättningen är dock att deltagarantalet på provningarna ska uppgå till minst 23 så att
innehållet i flaskorna fördelas ut till deltagarna.
§6. Gäster
Om färre än 23 medlemmar är anmälda till ett provningstillfälle kan gäster erbjudas att
delta på provningar. Gäster äger dock ej rätt att delta i lotteriet om flaskorna.
§7. Uteslutning
Om en medlem ej deltagit i någon provning under ett helt kalenderår kan denna komma att
uteslutas. Detta under förutsättning att särskilda skäl ej föreligger och att nya medlemmar
söker inträde i sällskapet.
§8. Sällskapets upplösning
Vid sällskapets upplösning kommer klubbens tillgångar att fördelas lika mellan
kvarvarande medlemmar. Målet är dock att tillgångarna inte skall vara större än att
medlemmarna endast återfår medlemsavgiften på 500:-.
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