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Lover for Drammens Ølets Venner
§ 1. NAVN
Foreningens navn er Drammens Ølets Venner og har sitt sete i Drammen.
§ 2. FORMÅL
Foreningens formål er gjennom tanker, ord og handling, å bevirke til at flest mulig
mennesker, også utenfor Drammen, får øynene oppfor Norges Eldste Bryggeris edle
produkter, og derved å fremme Drammens - ølet som et kulturgode i vår verdensprovins.
§ 3. MEDLEMMER
Foreningen består av 3 kategorier medlemmer:
Vann medlemmer – ikke betalende medlemmer
Humle medlemmer – betalende medlemmer
Malteser medlemmer- æresmedlemmer
§ 4. STEMMERETT
Kun Humle medlemmer og Malteser medlemmer har stemmerett.
Stemmeretten er personlig og kan ikke erstattes med fullmakt.
§ 5. INNMELDINGSAVGIFT, KONTINGENT
Det er ingen innmeldingsavgift i Drammens Ølets Venner.
Humlemedlemmer betaler en årlig kontingent.
§ 6. STYRE
Foreningens anliggender ivaretas av et styre på inntil seks medlemmer. Styrets leder og
fem styremedlemmer som velges på årsmøtet for to år av gangen. Det ene året er
lederen og to styremedlemmer på valg. Det andre året er tre styremedlemmer på valg.
Gjenvalg kan finne sted, men kun for tre påfølgende toårsperioder (åtte år totalt).
Styrets leder har under alle voteringer i styremøtet dobbeltstemme. Styret er vedtaksført
når leder og to andre medlemmer av styret er til stede.
§ 6.1 MALTESERRÅD
Malteserrådet skal ivareta kontinuitet og tradisjoner gjennom forvaltning av seremonier
og ordner samt være et ressursforum for styret. Malteserrådet skal ha et medlem i
styret.
§ 7. ÅRSMØTET
Det ordinære årsmøtet har den øverste myndighet i foreningens anliggender. Det
avholdes hvert år innen mars måneds utgang og innkalles av styret med minst 14
dagers varsel i e-post.
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Dagsorden til årsmøtet er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg av dirigent og referent
Årsberetning
Årsregnskap
Fastsettelse av årskontingent
Innkomne saker fra styret eller medlemmene
Budsjett
Valg av leder og 2 styremedlemmer eller 3 styremedlemmer.
Valg av en revisor med personlig vararepresentant. Valg av minst 2 personer til
valgkomiteen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest innen den
fristen som er angitt i den formelle innkallelsen til årsmøtet. Benkeforslag (unntatt
lovforslag) kan opptas til behandling hvis 2/3 stemmer for det.
Beslutninger fastsettes med vanlig stemmeflertall med de unntak som er nevnt i §§ 10
og 11.
§ 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret finner det nødvendig eller når minst
20 stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
For innkallelse til, samt for avstemming på ekstraordinært årsmøte gjelder de samme
betingelser som på det ordinære årsmøtet. Bare saker som er oppført på dagsordenen
kan behandles.
§ 9. EKSKLUDERING
Et humlemedlem som etter årets utløp ikke har betalt sin avgift blir slettet fra
Humlelisten.
Styret kan også ellers enstemmig ekskludere et medlem når det må antas å være til
skade for foreningen og dens anseelse at vedkommende er medlem. Styrets beslutning
kan innankes for årsmøtet. Hvis det forlanges, plikter styret å innkalle til ekstraordinært
årsmøte.
§ 10. ENDRING I LOVER
Endringer i denne lov krever 2/3 flertall på årsmøtet.
§ 11. OPPLØSNING
Foreningens oppløsning kan bare besluttes ved at oppløsning blir foreslått på ett
årsmøte og behandles på neste årsmøte med minst 2/3 flertall og hvor minst 2/3 av
foreningens stemmeberettigede medlemmer møter. Møter ikke det tilstrekkelige antall
medlemmer, innkalles det til ekstraordinært årsmøte. Dette avgjør så spørsmålet om
oppløsning med 2/3 flertall.
Årsmøtet bestemmer med 2/3 flertall hvorledes det i tilfelle av oppløsning skal forholdes
med foreningens midler.

