§1. Laugets formål
Laugets navn er Trondheim Akademiske Ølbryggerlaug og dets stiftelsesdato
er 30.11.2000. Dets formål er:
1. fremme utbredelsen av hjemmebrygging og ølkunnskap blant Trondheims studenter og akademikere,
2. virke for høy faglig og andverksmessig standard blant klubbens medlemmer,
3. fremme utbredelsen av en sunn drikkekultur, bygd pa gamle norske og
kontinentale tradisjoner og skikker,
4. fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og faglige interesser.

§2. Organer
1. Generalforsamling,
2. Sentralstyre

§3. Generalforsamling
Generalforsamlingen er laugets høyeste organ, og skal avholdes fast en gang
året, tidlig i vårsemesteret, sted og dato bestemmes av sentralstyret. Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom
1. minimum halvparten av laugets medlemmer krever det 2. 2/3 av sentralstyret krever det.
Generalforsamlingen er åpen for laugets medlemmer. Vedtak fattes med
simpelt flertall blant de fremmøtte, unntatt vedtektsendringer som krever
kvalifisert (2/3) flertall. Alle medlemmer kan stille sitt kandidatur til alle
verv. Det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt, men man kan stille
sitt kandidatur in absentia. På generalforsamlingen behandles følgende saker:
• Sentralstyrets melding om laugets virksomhet i det foregående år
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• Arbeidsprogram for det følgende år
• Laugets regnskaper
• Fastsettelse av kontingent
• Forslag til budsjett for kommende år
• Evt. vedtektsendringer
• Valg ved skriftlig avstemning av sentralstyrets medlemmer
• Utnevnelse av komiteer
• Saker som er satt opp på dagsorden

§4. Sentralstyret
Sentralstyret bestårr av følgende personer som velges på generalforsamlingen
for et år om gangen ved alminnelig flertall: Formann, kasserer, materialforvalter, barsjef og webansvarlig. Sentralstyret besørger den daglige driften av lauget. Sentralstyret holder møte så ofte sakens behandling gjør det nødvendig.

§5. Opptakelse av medlemmer
Lauget er åpent for alle studenter og akademikere i Trondheim. For å bli
medlem kreves en genuin interesse for hjemmebrygging, eller et ønske om å
erverve en sådan. Medlemskap oppnås ved betalt kontingent. Sentralstyret
kan nekte en student eller akademiker å bli opptatt dersom han/hun har gjort
seg skyldig i grov overtredelse av kollegiale bestemmelser eller laugets øvrige
regler, eller ved uverdig opptreden som hjemmebrygger eller menneske. Vedkommende har rett til å innanke en slik avgjørelse for generalforsamlingen.
Det finnes to typer medlemskap:
1. fullverdig medlem
2. prøve/støttemedlem
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Fullverdige medlemmer defineres som medlemmer hvilket har gjennomgått
bryggerkurs i regi av lauget. Fullverdige medlemmer har rett a brygge i laugets lokaler uten oppsyn.
Støttemedlemmer defineres som medlemmer hvilket ikke har gjennomgått
bryggerkurs i regi av lauget. Disse har ikke lov a brygge i laugets lokaler uten
oppsyn, men har ellers de samme rettighetene som et fullverdig medlem.

§6. Eksklusjon
Har et medlem opptrådt slik at det ikke bør være medlem av lauget kan det
ekskluderes ved enstemmig vedtak av sentralstyret. Medlemmer som har gjort
seg skyldig i mindre forgåelse mot laugets lover eller kollegiale bestemmelser
kan, etter beslutning av sentralstyret, ilegges en mulkt.

§7. Generelle bestemmelser
• For å opprettholde sitt medlemsskap i lauget, plikter medlemmene å
betale årlig kontingent.
• Alle fullverdige medlemmer har rett a brygge i laugets lokaler mot en
byrde på 20%. Dette skjer gjennom et reservasjonssystem.
• Alle medlemmer har rett til å dra nytte av kvantumsrabatter forhandlet
frem av lauget.
• Alle medlemmer har rett til å benytte seg av laugets samling av faglig
informasjon både i skriftlig og elektronisk form.
• Alle medlemmer har rett a møte i laugets lokaler og på arrangementer
i laugets regi, samt herunder å avnyte øl brygget i laugets regi.
• Alle medlemmer plikter å følge laugets lover, regler og vedtekter.
• Alle medlemmer plikter å føre bryggelogg ved bruk av laugets utstyr.
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§8. Sentralstyremedlemmenes oppgaver
For å underlette arbeidet kan alle medlemmer av sentralstyret nedsette sin
egen komité hvis ønskelig
• Formann: Har ansvar for å forvalte laugets interesser og ha oversikt
over laugets ressurser, slik at han i samråd med materialforvalter kan
prioritere hva som trengs av utstyr. Setter opp saksliste foran hvert
styremøte, og representerer lauget utad.
• Kasserer: Holde den nødvendige oversikt over laugets økonomi; presentere årsregnskapet og legge frem forslag til budsjett på generalforsamlingen. Skrive årsrapport i samarbeid med formann, og ha ansvar
for oppdatering og vedlikehold av laugets medlemsregister, herunder
innkreving av kontingent. Ha oversikt over laugets råvarelager.
• Materialforvalter. Beskjeftiger seg med innkjøp og forvaltning av materiell og utstyr, skal til enhver tid sørge for å ha oversikt over laugets
utstyr samt hvor dette befinner seg.
• Barsjef: Har ansvar for laugets bar og drift av denne.
• Webansvarlig: Har ansvar for laugets presentasjon a world wide web,
inkludert laugets interne websider, samt opprettholdelse av disse. Skrive
referat fra styremøte og publisere disse på web.
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