Svenska Whiskyförbundet
styrelsens motion stadgeändringar

Styrelsen framställer tre motioner angående stadgeändringar
1
2
3

2:a omröstningen om Whisky Hall of Fame
1:a omröstningen angående Inkluderande beteende
1:a omröstningen angående val av styrelse
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Svenska Whiskyförbundet
2a årets omröstning i årsmöte för stadfästelse avseende
styrelsens motion angående stadgeändring

(Text från motion 2021)

SWF Whisky Hall of Fame
Traditionen att utse personer till ” SWF Whisky Hall of Fame” startade under Convention 2019.
Hans Lilja som grundaren av SWF
Thomas Kuuttanen som representerande Symposion, en av Sveriges första Whiskyimportörer.
Syftet är att uppmärksamma personer som har haft stort inflytande på det svenska whiskyintresset
och gynnat framväxandet av whiskyklubbar i Sverige.
Närmaste åren är det tänkt att nominera upp till tre personer varje år från följande kategorier.
1) Klubb och förbundsverksamhet
2) Kommersiell företrädare såsom inhemska generalagenter, mässarrangörer, författare mm
3) Producentledet, någon som representerar destillerinäringen
Gemensamt är att alla nominerade skall ha varit betydelsefulla för Svenskt Whiskyintresse.
Utnämningen bekräftas med ett diplom och en specialdesignad glasskulptur
SWF styrelse utser pristagarna årligen och använder konceptet i sin marknadsföring av
whiskyintresset.
För att säkerställa att traditionen fortlever med kommande styrelsesammansättningar har
styrelsen diskuterat ett tillägg i stadgarna för medlemsklubbarna att besluta om.
Förslag till ny text i stadgarna under paragraf 3
Utnämna minst en och maximalt tre personer per år som medlem i ”SWF Whisky Hall of Fame”
Utmärkelsen skall ges till personer som gynnar förbundet och svenskt whiskyintresse.
Förbundet skall underhålla en långsiktig tradition enligt regelverk som styrelsen uppdaterar löpande.
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MOTION Inkluderande beteende
SWF är representerad i forumet ”Let’s open up over whisky” som har till syfte att internationellt verka
för ökad inkludering i Whisky branschen. SWF styrelse har agerat i den riktningen under lång tid när
det gäller styrelsens sammansättning och interna arbete.
Frågan har blivit alltmer aktuell och vi ser det motiverat att tillföra en klausul i stadgarna.
Förslag till ny text i stadgarna under paragraf 3
Detta skall ske genom att bland annat:
…

…
- Verka för ett allmänt inkluderande beteende inom SWF och medlemsklubbarna
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MOTION ”Val av styrelse”
Styrelsen uppfattar stadgarnas text angående val av styrelse som oflexibel.
Under åren har det förekommit situationer där man behöver tillsätta ledamöter 1 år istället för två år
av olika skäl. Det totala antalet kan också var oflexibelt då man tillfälligt kan behöver överstiga
maxantalet 7 ledamöter i styrelsen. Vi föreslår en flexiblare skrivning.
Vi anser också minimum antalet skall vara ojämnt och höjas till 5
Förslag till ny text i stadgarna under paragraf 7
Val av styrelse
Vid ordinarie årsmöte skall styrelse bestående av minst 5 och maximalt 7 personer väljas.
Ledamöter i styrelsen och revisorer väljs företrädesvis på två år och avgår växelvis på ett sätt som strävar
att fördela antalet personval jämnt över tid.
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