STADGAR
för
SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013

§1
ÄNDAMÅL
Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att
befordra utvecklingen av kyl- och värmepumptekniken och dess tillämpningar.
Föreningen är en personförening, som genom information, samarbeten och möten
skall verka för att medlemmarna stärks både i yrkesrollen och på ett personligt plan.
Föreningen skall verka för en sund och miljöanpassad utveckling. Kylteknikens
utveckling i andra länder skall uppmärksamt följas och den inhemska bildningsnivån
inom yrket höjas genom bland annat föredrag, kurser och kunskapsutbyte.
§2
MEDLEMSKAP
Som medlem kan antas person som har anknytning till kyl- och värmepumptekniken
och dess tillämpningsområden.
Studerande under utbildning till kyl- och värmepumptekniker erhåller gratis
medlemskap.
Som pensionär kan medlem som fullgjort sina ekonomiska åtaganden mot
Föreningen behålla sitt medlemskap till en reducerad kostnad.
Som stödjande medlem kan styrelsen utse företag eller utländsk person.
Till hedersmedlem kan föreningen, efter förslag från styrelsen, vid årsmöte utse
person som utfört särskilda förtjänster inom föreningen och dess verksamhet.
Alla medlemmar, förutom stödjande, äger rösträtt vid Föreningens möten.
Stödjande medlemmar har yttranderätt men inte rösträtt.

§3
UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Medlem har rätt att begära utträde ur Föreningen. Begäran om utträde skall ske
skriftligt, muntligt eller via e-post till Föreningens kansli. Utträde ger ingen rätt till
återbetalning av medlemsavgift för innevarande år.
Medlem kan om synnerliga skäl föreligger, på förslag av styrelsen, uteslutas ur
Föreningen.
§4
LOKALAVDELNINGARNA
Svenska Kyltekniska Föreningen består av en Huvudförening och tre
Lokalavdelningar, i dessa stadgar kallade Avdelning, -en, -arna, med ändamål att
inom respektive områden anordna lokala medlemsmöten och i övrigt inom ramen för
Föreningens verksamhet tillvarata och främja medlemmars intressen på det lokala
planet.
Inom varje Avdelning skall finnas en styrelse som ansvarar för Avdelningens
angelägenheter. För finansiering av sin verksamhet äger Avdelningen rätt att erhålla
en av Föreningens styrelse fastställd andel av den årsavgift, som medlemmarna inom
respektive Avdelning erlägger till Föreningen.
Avdelningens styrelse skall varje år före februari månads utgång till Föreningens
styrelse insända en verksamhetsberättelse.
Det står öppet för medlemmar i en Avdelning att delta i andra Avdelningars
medlemsmöten och årsstämma samt i diskussioner vid dessa, dock har man inte
rösträtt.
§5
STYRELSE
Styrelsens säte är Stockholm. Styrelsen utgörs av en ordförande, en vice ordförande
samt minst sex ordinarie ledamöter med minst tre suppleanter.
Ordförande och vice ordförande väljs av Föreningens ordinarie årsmöte. Valet
förbereds av en valnämnd bestående av en ordförande samt en ledamot från varje
lokalavdelning.
Övriga ledamöter och suppleanter väljs av Avdelningarna. Ledamöterna väljs på två
år med överlappande mandatperioder och suppleanterna väljs på ett år.
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande var för sig
eller av tre från styrelsen i förening, varav en från varje Avdelning.
Styrelsen äger rätt att utse medlem, företag eller arbetsgrupp som, mot ersättning
eller ideellt, utför uppdrag åt Föreningen. Uppdragen kan sträcka sig över en eller
flera årsmötesperioder. Vid fastställande av ersättning får eventuellt berörd part inte
delta vid beslut.

§6
SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder på de tider ordföranden alternativt vice ordföranden
bestämmer eller då minst tre styrelseledamöter påkallar detta.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra styrelsemedlemmar med rösträtt är
närvarande. Röstberättigade är ordförande, vice ordförande samt en representant
för varje lokalavdelning.
Inom styrelsen gäller enkel majoritet för beslut. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.
§7
STYRELSENS ANSVAR
Styrelsen har bland annat till uppgift att:
-

leda Föreningens verksamhet och noggrant följa utvecklingen inom
Föreningens verksamhetsområde samt vidtaga de åtgärder som främjar
Föreningens syften,

-

främja medlemsanslutning till Föreningen,

-

förvalta Föreningens tillgångar,

-

till Föreningens ordinarie årsmöte avge berättelse över styrelsens förvaltning
och Föreningens verksamhet,

-

utse fem ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för stiftelsen Matts
Bäckströms Minnesfond,

-

utse två revisorer och två suppleanter för dessa att revidera stiftelsen Matts
Bäckströms Minnesfond,

-

utåt representera Föreningen och verkställa dess beslut.
§8
RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskaper löper per kalenderår. Räkenskaperna skall överlämnas till
revisorerna före februari månads utgång.
För granskning av räkenskaperna och förvaltningen i övrigt utses på ordinarie
årsmöte tre revisorer samt tre suppleanter för dessa. Varje Avdelning utser en
ordinarie revisor och en suppleant.
Revisorerna skall före mars månads utgång framlägga berättelse över sin
granskning.

§9
ÅRSAVGIFT
Medlem skall före januari månads utgång erlägga en årsavgift som fastställts av
ordinarie årsmöte efter förslag av styrelsen.
§ 10
ÅRSMÖTE
Föreningen håller ordinarie årsmöte före april månads utgång. Kallelse, vari det
väsentligaste i mötesprogrammet anges, skall senast en vecka i förväg sändas med
postförsändelse alternativt e-post till varje medlem vars adress är styrelsen bekant.
Dessutom skall kallelsen införas på Föreningens och Avdelningarnas hemsidor samt
i Föreningens officiella organ.
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande.
Beslut vid mötet fattas genom öppen omröstning om ej annat yrkas varvid röstlängd
upprättas. Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande medlemmar. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
Betalande medlem kan delta via ombud mot uppvisande av godtagbar fullmakt.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppnande.
Upprättande av röstlängd.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser, fastställande av
resultat- och balansräkning, samt beslut om disposition av föreningens vinst
eller förlust.
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgift.
10. Val av ordförande för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte.
11. Val av vice ordförande för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte.
12. Anmälan om ledamöter och suppleanter i styrelsen valda av Avdelningarna.
13. Anmälan av tre revisorer jämte tre suppleanter valda av Avdelningarna.
14. Val av ordförande i valnämnden.
15. Anmälan av ledamöter i valnämnden utsedda av Avdelningarna.
16. Ärenden som framlagts av styrelsen eller som av medlem anmälts hos
styrelsen före 15 februari.
17. Mötets avslutande.
Styrelsen har rätt att vid behov kalla till extra möte.

§ 11
ÄNDRING AV STADGARNA
Frågor om ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan upptas till prövning endast
på ordinarie årsmöte. Förslag härom skall för att kunna komma till behandling vid
sådant möte vara skriftligen ingivna till styrelsen före den 15 februari.
§ 12
FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Förslag om Föreningens upplösning kan endast väckas av styrelsen. Kallelse till
extra möte, där endast nämnda fråga får behandlas, skall senast en månad i förväg
skickas med postförsändelse eller e-post till varje medlem vars adress är styrelsen
bekant.
Dessutom skall meddelande införas på Föreningens och Avdelningarnas hemsidor.
Beslut om Föreningens upplösning skall bekräftas vid ett kommande möte tidigast
tre månader efter det första mötet i frågan.
Kallelse till detta möte, där endast nämnda fråga får behandlas, skall senast en
månad i förväg skickas med postförsändelse eller e-post till varje medlem vars
adress är styrelsen bekant.
Dessutom skall meddelande införas på Föreningens och Avdelningarnas hemsidor.
Vid båda dessa möten skall minst tre fjärdedelar av de närvarande vara eniga om
upplösningen.
Upplöses Föreningen skall dess tillgångar och arkiv användas för det ändamål som
det sista av mötena beslutar.
***

