
                       Vedtatt 1.mars 2023 
 

 
Vedtekter 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 at flest mulig mennesker, 
også utenfor Drammen, får kunnskap om Norges Eldste Bryggeris edle produkter for dermed 
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. -  årlig betalende medlemmer 
Malteser medlemmer. - æresmedlemmer 

 
§ 4 Underavdelinger 
Foreningen har følgende underavdelinger; 
 
Bowlinglaget Kula 
Den Drafnensiske Bayer Loge 
Den Gyldne Korks Orden 
Humlekoret 
Humlestaben 
Rovfiskarlagene Floka og Duppen 
Skydeselskabet Krut & Porcelain 
 
Medlemmer i underavdelingene må være Humler eller Maltesere. 
Underavdelingene har sine egne statutter og vedtar egne opptaksregler. 
De skal være åpne for begge kjønn og er opprettet for å ivareta medlemmenes interesser og 
sosiale samlinger. 
Underavdelingene skal årlig levere årsmelding til styret innen utgangen av januar. 
En Humle som ikke har betalt sin Humleavgift blir vannmedlem inntil avgift er betalt. 
 

§ 4.1. Malteser-rådet. 
Malteser-rådet skal ivareta kontinuitet og tradisjoner gjennom forvaltning av seremonier og 
ordner samt være et ressursforum for styret. Malteser-rådet har rett til en plass i styret.  
 

§ 5 Styret 
Foreningens anliggender ivaretas av et styre på inntil seks medlemmer og to 
varamedlemmer.   
Styrets leder og styremedlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen. Varamedlemmer 
velges for et år. Leder og nestleder velges i ulike år. Varamedlemmer har kun stemmerett 
når de møter i stedet for et fast medlem. Styret er beslutningsdyktig når leder og minst to 
faste styremedlemmer er til stede.  
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
Styrets leder fordeler verv etter avholdt årsmøte. 
Styret gis anledning til å engasjere sekretær/kasserer. 
 
Forts. 

 



 

§ 6 Årsmøtet         side 2 
 
Årsmøtet er øverste organ i foreningen. Det avholdes hvert år innen utgangen av mars 
måned. Innkallelse skjer ved e-post til Maltesere og årets Humler med minimum 4 ukers 
varsel. Saker som ønskes behandlet må sendes styret innen en uke før årsmøtet.  
Sakspapirer skal være tilgjengelig på nettet. 
 
 

Dagsorden for årsmøtet: 
 
1. Valg av dirigent og referent 
2. Styrets årsberetning 
3. Underavdelingenes årsberetninger 
4. Regnskap 
5. Neste års Humleavgift 
6. Innkomne saker fra styret eller medlemmer 
7. Orientering om budsjettet 
8. Valg:     
Leder 
Styremedlemmer 
Varamedlemmer 
Revisor m/vara 
 

Stemmeregler: 
 
Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. 
Alle øvrige saker, også benkeforslag til valg kreves alminnelig flertall. 
Gjenvalg tillates, dog til maksimum 12 års deltagelse i styret.  
Dersom det kreves skriftlig avstemming ved valg, skal dette gjennomføres. 
De som ikke har anledning til å delta på årsmøtet kan gi fullmakt til et annet Humlemedlem. 
 
 

§ 7. Valgkomite 
Valgkomité består av 1 medlem fra hver underavdeling. 
Valgkomiteen velger selv sin leder 
Valgkomiteen sender sitt forslag til styret innen utgangen av januar.  
 
 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte. 
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret finner det nødvendig eller når minst 20 
stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Innkalling og stemmeregler er det samme som 
på ordinært årsmøte. Bare saker som er oppført på dagsorden, kan behandles. 
 
 

§ 9. Ekskludering. 
Styret kan enstemmig ekskludere medlem som handler i strid med foreningens formål, eller  
som kan være til skade for foreningens anseelse. Styrets beslutning kan ankes som sak til 
årsmøte. Hvis det forlanges, plikter styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte.  
 
 

§ 10. Endring i vedtekter 

Endringer i disse vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøtet. 

 

§ 11. Oppløsning. 
Foreningens oppløsning kan bare besluttes ved forslag til ett årsmøtet, og behandles på 
neste årsmøte. Oppløsning må vedtas med 2/3 flertall. 
Årsmøtet bestemmer også med 2/3 flertall hvorledes foreningens midler skal benyttes.  


