Stadgar för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN
Stadgarna antagna vid Årsmötet den 26 april 2002
§ 1. Ändamål
Svenska Kyltekniska Föreningen har till ändamål att befordra utvecklingen av kyltekniken
och dess tillämpningar.
Föreningen skall verka för de allmännas beaktande av kylteknikens egenart och behov samt
för en sund och miljöanpassad utveckling såväl av det konstruktiva arbetet som av
anläggnings- och driftsförhållanden. Kylteknikens utveckling i andra länder skall
uppmärksamt följas och den inhemska bildningsnivån inom yrket höjas genom bl.a. föredrag
och författarskap.
För utbyte av erfarenheter skall Föreningen sträva efter ett nära samarbete mellan vårt lands
och andra länders kyltekniker liksom även med andra som har närmare beröring med
branschen.
§ 2. Medlemskap
Till aktiv medlem kan utses person, som har anknytning till kyltekniken och är intresserad av
denna eller dess tillämpningsområden.
Anmälan om medlemskap görs till Föreningens eller lokalavdelningens styrelse.
Som juniormedlem kan studerande erhålla medlemskap.
Som pensionär kan medlem som uppnått 65 år och som fullgjort sina ekonomiska
förpliktelser mot Föreningen erhålla medlemskap.
Som stödjande medlem kan styrelsen utse företag eller utländsk person.
Till hedersmedlem kan efter enhälligt förslag från styrelsen, föreningen vid årsmöte utse,
person som utfört särskilda förtjänster inom föreningen och dess verksamhet.
Aktiva medlemmar, hedersmedlemmar, juniormedlemmar och pensionärer äger rösträtt vid
Föreningens möten. Stödjande medlemmar äger yttranderätt men inte rösträtt.
§ 3. Avgång ur föreningen
Medlemskap sägs skriftligt upp till styrelsen till utgången av visst kalenderår. Sådan
uppsägning skall vara styrelsen tillhanda minst tre månader före det årsskifte då
medlemskapet avser att upphöra, för såvitt icke styrelsen på grund av särskilda
omständligheter medger kortare uppsägningstid.
Medlem som under två på varandra följande år trots påminnelse ej erlagt stadgad årsavgift,
anses ha utträtt ur Föreningen.
Om medlem fortfarande den 31 december ej erlagt stadgad årsavgift upphör omgående de
medlemsförmåner som styrelsen beslutat om att gälla.
Medlem kan om synnerliga skäl föreligger, på förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen,
under förutsättning att minst tre fjärdedelar av på mötet avgivna röster bifaller förslaget.
I avgörande av dessa ärenden får medlem, som berörs av förslaget, inte deltaga.
§ 4. Lokalavdelningarna
Föreningen indelas i lokalavdelningar med ändamål att inom respektive områden ordna
lokala sammanträden och i övrigt inom ramen för Föreningens verksamhet tillvarata och
främja medlemmars intressen på det lokala planet.
Avdelningarnas namn och verksamhetsområden liksom stadgar skall godkännas av
Föreningens styrelse.
Inom varje avdelning skall finnas en styrelse som handhar avdelningens angelägenheter. För
finansiering av sin verksamhet äger avdelningen utfå en av Föreningens styrelse fastställd

andel av den årsavgift, som de aktiva medlemmarna i avdelningen erlägger till Föreningen.
Avdelningens styrelse skall varje år före mars månads utgång till Föreningens styrelse
insända en berättelse över sin verksamhet.
Föreningens alla medlemmar inom området för en lokalavdelning tillhör automatiskt
avdelningen. Det står öppet för medlemmar i en avdelning att delta i andra avdelningars
möten samt diskussioner vid dessa, dock äger de ej rösträtt.
§ 5. Styrelse
Föreningens styrelse säte beslutas av årsmötet på förslag av styrelsen. För ändring av sätet
skall beslut ske på två på varandra samstämmiga årsmöten. Styrelsen utgörs av en
ordförande , en vise ordförande samt minst nio ordinarie ledamöter med samma antal
suppleanter.
Ordförande och vise ordförande väljs av Föreningens ordinarie årsmöte. Övriga ledamöter
och suppleanter väljs av lokalavdelningarna, så att varje lokalavdelning erhåller lika antal
ordinarie ledamöter och suppleanter. Två ledamöter och två suppleanter väljs på två år
medan en ledamot och en suppleant väljs på ett år.
Styrelsen äger rätt att utse medlem eller organisation som mot ersättning utför uppdrag åt
Föreningen. Uppdragen kan sträcka sig över en eller flera årsmötesperioder. Vid
fastställande av ersättning får eventuell berörd medlem ej deltaga vid beslut.
Valet av ordförande och vise ordförande vid årsmötet förbereds av en valnämnd bestående
av en ordförande samt en ledamot från varje lokalavdelning.
§ 6. Sammanträden
Styrelsen sammanträder på de tider ordföranden alternativt, vice ordföranden bestämmer
eller då minst tre styrelseledamöter påkallar detta.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Inom styrelsen gäller enkel majoritet för beslut. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.
§ 7. Styrelsens ansvar
Styrelsen har bl.a:
att leda Föreningens verksamhet och därvid noggrant följa utvecklingen inom Föreningens
verksamhetsområde samt vidtaga de åtgärder som främjar Föreningens syften,
att främja medlemsanslutning i Föreningen,
att
förvalta Föreningens tillgångar,
att till Föreningens ordinarie årsmöte avgiva berättelse över styrelsens förvaltning och
Föreningens verksamhet,
att
utåt representera Föreningen och verkställa dess beslut.
§ 8. Nämnd
Styrelsen äger rätt att utse arbetsgrupp som handlägger uppdrag, tekniska, juridiska eller
andra som styrelsen finner behov av att utreda.
Arbetsgrupp kan vara tillfällig eller sträcka sig över tiden.
Arbetsgrupp skall minst ha en ordförande som är medlem i föreningen.
Ordförande i arbetsgrupp rapporterar till föreningens styrelse.
Arbetsgruppers sammansättning och uppdrag presenteras på årsmötet.
§ 9. Räkenskapsår
Föreningens räkenskaper löper per kalenderår.

För granskning av räkenskaperna och förvaltningen i övrigt utses på ordinarie årsmöte tre
revisorer samt tre suppleanter för dem. Revisorerna skall före mars månads utgång
framlägga berättelse över sin granskning.
§ 10. Årsavgift
Medlem skall före juni månads utgång erlägga en årsavgift, som fastställs av ordinarie
årsmöte efter förslag av styrelsen och yttranden av lokalavdelningarna.
§ 11. Möten
Föreningen håller ordinarie årsmöte före maj månads utgång och allmänna möten samt extra
årsmöte när styrelsen finner lämpligt.
Kallelse till såväl ordinarie årsmöte som allmänt möte skall ske minst en vecka i förväg
genom personligt meddelande.
Dagordning för ordinarie årsmöte framgår av § 12. För allmänt möte gäller den dagordning
som mötet fastställer på förslag av styrelsen.
§ 12 Årsmöte
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling.
1. 1. Val av ordförande för mötet.
2. 2. Val av sekreterare för mötet.
3. 3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
4. 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
5. 5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser samt fastställande av
balansräkning.
6. 6. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
7. 7. Fastställande av årsavgift.
8. 8. Val av ordförande för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte.
9. 9. Val av vice ordförande för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte.
10. Anmälan om ledamöter och suppleanter i styrelsen valda av lokalavdelningarna
11. Val av tre revisorer jämte tre suppleanter.
12. Val av ordförande i valnämnden.
13. Anmälan av ledamöter i valnämnden utsedda av lokalavdelningarna.
14. Ärenden, som framlagts av styrelsen eller som av medlem anmälts hos
styrelsen före 15 mars.
15. Rapport från styrelsens arbetsgrupper.
Beslut vid mötet fattas genom öppen omröstning om ej annat yrkas och gäller med enkel
majoritet Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst..
Föreningen är beslutsmässig då minst tjugofem medlemmar är närvarande.
§ 13 Ändring av stadgarna
Frågor om ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan upptas till prövning endast å ordinarie
årsmöte. Förslag härom skall för att kunna komma till behandling vid sådant möte vara
skriftligen ingivna till styrelsen före den 15 mars Föreningens styrelse har tolkningsföreträde
av stadgarna.
§ 14 Föreningens upplösning
Väcks förslag om Föreningens upplösning skall med uppgift därom kallelse till extra möte
utfärdas, vid vilket endast nämnda fråga får behandlas. Denna kallelse skall utfärdas senast

en månad i förväg med rekommenderad postförsändelse till varje aktiv föreningsmedlem,
vars adress är styrelsen bekant, varjämte tydlig annons angivande mötets ändamål skall
införas i Föreningens organ minst en månad före mötet. Beslut om Föreningens upplösning
skall bekräftas vid ett kommande allmänt möte tidigast en månad efter beslutets fattande.
Vid vartdera av dessa möten skall minst femtio föreningsmedlemmar vara närvarande, varvid
minst tre fjärdedelar av de närvarande skall vara eniga om upplösningen.
Upplöses Föreningen skall dess tillgångar och arkiv användas för det ändamål varom mötet
beslutar.

