Stadgar för Sprit & Vinleverantörsföreningen
Antagna den 5 mars 1998. Reviderade den 27 maj 1999, den 8 maj 2001,
den 21 augusti 2006 samt 19 november 2015

§ 1 NAMN OCH SÄTE
Föreningens namn är Sprit & Vinleverantörsföreningen, kallad SVL. Föreningen är en ideell
och opolitisk sammanslutning för producenter och importörer av alkoholhaltiga drycker i
konsumentförpackningar i Sverige. Alkoholdryck, vin och spritdryck definieras enligt
alkohollagen (SFS 2010:1622).
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att tillvarata och främja branschens gemensamma intresse. I
detta syfte skall föreningen


aktivt verka för alkoholpolitiska och marknadsmässiga villkor som tillvaratar såväl
branschens kommersiella intressen som de sociala hänsyn som följer av hantering av
alkoholhaltiga drycker,



vara officiell remissinstans i ärenden som berör medlemmarnas verksamhetsområden
och framföra branschens synpunkter och förslag till berörda myndigheter och
internationella organ,



verka för att medlemmarna i sin verksamhet iakttar vad i lag och annan författning
stadgas, vad av offentlig myndighet föreskrivits samt vad i anslutning härtill anvisats
rörande reklam- och säljåtgärder beträffande alkoholhaltiga drycker,



hålla medlemmarna informerade om utvecklingen i för branschen väsentliga frågor
nationellt och internationellt,



sammanställa branschstatistik och



i övrigt handha frågor som rör medlemmarnas gemensamma intressen.

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen är öppet för juridisk person som är godkänd som upplagshavare
eller registrerad varumottagare enligt lagen om alkoholskatt (SFS 1994:1564). Vidare ska
verksamheten ha varit kommersiellt aktiv i minst ett år. Med kommersiellt aktiv verksamhet
menas produktion eller import av vin eller spritdrycker i Sverige, vilka säljs till Systembolaget
eller till andra kunder i Sverige eller utomlands.
Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse för beslut. Ansökan från aktör som
bedriver verksamhet som inte, enligt styrelsens bedömning, är förenlig med gällande
lagstiftning eller står i strid med föreningens ändamål och intressen kan nekas medlemskap.

§ 4 MEDLEMSKAPETS FÖRPLIKTELSER
Det åligger medlem att följa föreningens stadgar och beslut samt i sin verksamhet, iaktta god
affärssed enligt av styrelsen utarbetad definition.

§ 5 MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE
Medlemskap upphör antingen genom utträde eller uteslutning. Medlem som önskar utträda
ur föreningen skall göra skriftlig anmälan härom till föreningens styrelse. Utträde kan endast
ske vid årsskifte. Anmälan om utträde skall göras minst sex månader före det årsskifte vid
vilket medlemskapet skall upphöra.
Medlem som förlorar sitt godkännande enligt lagen om alkoholskatt eller vars verksamhet
upphör att vara kommersiellt aktiv enligt § 3 kan med omedelbar verkan förlora sitt
medlemskap i föreningen.
Medlem som inte uppfyller sina förpliktelser mot föreningen eller handlar på ett sätt som
strider mot eller skadar föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen
sedan medlemmen fått tillfälle att yttra sig. Ett sådant beslut skall fastställas vid
nästkommande årsmöte.

§ 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhets- och räkenskapsåret är kalenderår.

§ 7 ORGANISATION
Föreningens organisation består av årsmöte, allmänna medlemsmöten, styrelse och
arbetsgrupper. Allmänt medlemsmöte skall hållas minst en gång per år.

§ 8 STYRELSE
Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande, vice ordförande (som utses inom
styrelsen) samt minst fem och högst nio ordinarie ledamöter. För vice ordförande och de
ordinarie ledamöterna väljs personliga suppleanter. Dessa kallas till styrelsemöte vid förfall
för den ordinarie ledamot de representerar. Föreningens verkställande direktör är
föredragande i styrelsen.
Ordföranden, som kan utses bland personer som inte är knutna till företag inom branschen,
väljs för en period av två år. Hälften av övriga ledamöter väljs för en period av två år, den
andra hälften för en tvåårsperiod vid nästkommande årsmöte. Efter föreningens första
verksamhetsår skall halva antalet styrelseledamöter väljas vid årsmötet. Alla skall
representera medlemsföretag.
Vid röstning i styrelsen gäller ordförandens röst som utslagsröst vid lika röstetal.
Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och ytterligare minst fem
ordinarie ledamöter eller suppleanter för dessa är närvarande.
Styrelsen sammanträder på tid som ordföranden bestämmer. Härutöver kan styrelsen kallas
när minst halva antalet ledamöter så påkallar.

§ 9 ARBETSGRUPPER
Arbetsgrupper utses vid behov av styrelsen för att handlägga tidsbegränsade, specificerade
ärenden. Arbetsgrupperna arbetar självständigt men rapporterar kontinuerligt till styrelsen
och medlemsmöten. I arbetsgrupperna kan även icke medlemmar ingå.

§ 10 ARBETSORDNING
Arbetsordningen klargör föreningens organisation och arbetssätt. Den är ett hjälpmedel för
att samordna verksamheten inom föreningen. Arbetsordningen och ändringar i denna
fastställs av styrelsen.

§ 11 ETIK I STYRELSEARBETET
Styrelsearbetet skall bedrivas i positiva och öppna former. Information som erhålles vid
sådant arbete skall betraktas som konfidentiell om inte annat sägs.

§ 12 MEDLEMS- OCH SERVICEAVGIFTER
Medlemsföretag skall betala en fast avgift för att täcka den ideella delen av föreningens
verksamhet samt serviceavgifter för att bestrida kostnaderna för föreningens
näringsverksamhet.

§ 13 ÅRSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING
Senast två veckor före ordinarie årsmöte skall styrelsen lämna förslag till årsberättelse samt
redovisa föregående års ekonomiska utfall.

§ 14 REVISION
Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer varav en skall vara minst godkänd
revisor och den andra tillhöra föreningens medlemskår. Till vardera revisorn skall en
suppleant utses.

§ 15 VALNÄMND
Årsmötet utser bland medlemmarna en valnämnd bestående av tre personer.

§ 16 ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE
Varje år i november skall allmänt medlemsmöte hållas. Till medlemsmöte kallas samtliga
medlemmar. Vid medlemsmöte skall budget och verksamhetsplan för nästkommande år
samt medlems- och serviceavgifter beslutas.

§ 17 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte skall hållas under perioden april-maj på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Till årsmöte kallas samtliga medlemsföretag. Årsmötet beslutar i frågor om
föreningens verksamhet enligt dessa stadgar. Extra årsmöte skall hållas då styrelsen anser
att särskilda skäl föreligger eller då minst en tiondel av medlemmarna så begär skriftligt.

§ 18 KALLELSE
Kallelse till årsmöte eller medlemsmöte, jämte meddelande om de ärenden som skall
behandlas, skall ske skriftligen till varje medlem och vara avsänd tidigast fyra veckor och
senast två veckor före aktuellt möte.

§ 19 RÖSTNING
För rösträtt vid årsmöte eller medlemsmöte äger varje medlem en röst. Om beslut om
remissvar behandlas vid sådant möte skall i remissvaret både majoritetens och mindretalets
synpunkter redovisas. Övriga beslut fattas med enkel majoritet, förutom stadgeändring som
kräver två tredjedels majoritet.

§ 20 DAGORDNING
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän att, jämte ordföranden, justera mötets protokoll och fungera
som rösträknare
Fråga om mötets behöriga utlysande
Upprättande och godkännande av röstlängd
Föredragning av styrelsens årsberättelse och bokslut
Föredragning av revisionsberättelse
Beslut om
9.1 fastställande av resultat och balansräkning
9.2 dispositioner av över- eller underskott
9.3 ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelseordförande
Val av styrelseledamöter
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valnämnd
Motioner från medlemmarna
Övriga frågor

Motioner från medlemmar skall ha inkommit till styrelsen senast åtta dagar före årsmötet.

§ 21 ÄNDRING AV STADGAR
För ändring av stadgar fordras beslut av två möten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Minst
tre månader skall ha passerat mellan dessa möten.

§ 22 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
För upplösning fordras beslut av två möten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Minst tre
månader skall ha passerat mellan dessa möten.
Beslutas om upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar.
Utesluten medlem kan inte göra anspråk på del i dessa tillgångar.

