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SÄÄNNÖT
1§

Nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry, ruotsiksi Kylfirmornas Förbund i Finland rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä
Finnish Refrigeration Enterprises Association. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista suomenkielisen nimen lyhennettä SKLL. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin
kaupunki. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi.

2§

Tarkoitus ja toiminta

Liiton aatteellisena tarkoituksena on elinkeinoa harjoittamatta edistää kylmäalan yleisten edellytysten kehitystä Suomessa toimimalla alan teollisten ja kaupallisten oikeuskelpoisten yritysten ja yhteisöjen keskusjärjestönä.
Tarkoitustaan liitto pyrkii toteuttamaan :
• kohottamalla alan yleistä laatu- ja palvelutasoa edistäen alan tutkimustoimintaa, seuraten alan kehitystä koti- ja ulkomailla, antaen kylmäalaa koskevia lausuntoja, kehittäen jäsenistön liiketoiminnan kannalta tarpeellisia sopimusehtoja ja –periaatteita ja
edistäen niiden käyttöönottoa sekä valvoen niiden noudattamista
• valvomalla alan etuja viranomaisiin ja organisaatioihin nähden esittäen lainsää-däntöelimille ja viranomaisille sekä järjestöille tietoja niistä kylmäasennus-toiminnan olosuhteista ja näkökohdista, jotka olisi otettava huomioon alan toimintaan vaikuttavissa ratkaisuissa
• huolehtimalla yhteydenpidosta alan järjestöihin
• hoitamalla alan asetus- ja standardisointikysymyksiä pitäen yhteyttä koti- ja ulkomaisiin standardisointijärjestöihin ja viranomaisiin
• edistämällä jäsentensä ammattitasoa järjestäen alan koulutusta, näyttely- ja tiedotustoimintaa
• edistämällä terveitä liiketoiminnan muotoja
Liiton tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.


3§

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Liiton jäsenyritykseksi voi liiton hallitus yksimielisellä päätöksellä hyväksyä kirjallisen
anomuksen perusteella oikeuskelpoisen yrityksen tai yhteisön, joka Suomessa valmistaa, myy tai suunnittelee kylmäalan tuotteita taikka harjoittaa asennus- tai huoltotoimintaa kylmäalalla.
Jäsenyritykseksi hyväksymisen edellytyksenä on mm. seuraavat vaatimukset :
• Yrityksellä on yleisesti hyväksytty ja tunnustettu ammattitaito
Yrityksen taloudellinen toiminta on Suomessa voimassa olevien verolakien mukaista
• Yrityksen tuotteet tai suoritteet ovat voimassaolevien lakien ja asetusten mukaisia.
• Nykyisten jäsenyritysten saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
• Jäsenyritykset jaetaan neljään ryhmään toimialansa perusteella:
– Pienet urakoitsijat
– Suuret urakoitsijat
– Valmistajat
– Tukkukauppiaat ja suunnittelutoimistot
Lisäksi yritykset jaetaan enintään kahdeksaan jäsenmaksukategoriaan kylmäalan liikevaihdon perusteella. Kategorioitten määrät ja rajat vahvistetaan vuosittain jäsenmaksun määrittämisen yhteydessä.

4§

Eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota liiton jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton toimitus-johtajalle. Ero astuu voimaan aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua, mikäli
hallitus ei erityisten olosuhteiden perusteella myönnä lyhyempää irtisanomisaikaa.
Jos jäsen ei noudata liiton sääntöjä taikka liiton kokouksen tai liiton hallituksen päätöksiä taikka on muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin yritys liittoon
liittymällä on sitoutunut taikka mikäli se menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella on
huomattavasti vaikeuttanut liiton toimintaa, voidaan jäsen liiton kokouksen päätöksellä välittömästi erottaa liitosta edellyttäen, että vähintään kolme neljännestä (3/4) liiton
kokouksessa annetuista äänistä on erottamisen kannalla. Jäsen, joka hallituksen kirjallisesta muistutuksesta huolimatta ei ole suorittanut yritykselle maksettavaksi langenneita maksuja voidaan erottaa liiton jäsenyydestä siten kuin edellä on sanottu.



Siinä tapauksessa, että jäsen on asetettu konkurssitilaan taikka jäsenen toiminta muutoin on tosiasiallisesti lakannut, katsotaan jäsen hallituksen päätöksellä erotetuksi liitosta.
Liitosta eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin liitolle suoritettuja maksuja eikä sille myöskään ole osuutta liiton varoihin.
Liitosta eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan liitolle ne maksut, jotka
ovat erääntyneet maksettavaksi ennen jäsenyyden lopullista päättymisajankohtaa taikka, joihin jäsen on määräajaksi sitoutunut.

5§

Liiton kokoukset

Liitto kokoontuu vuosittain kahteen sääntömääräiseen kokoukseen: kevätkokoukseen
huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen marraskuun loppuun mennessä.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kutsu liiton kokoukseen on toimitettava kirjallisesti tai sähköisesti jokaiselle liiton jäsenelle, sääntömääräiseen kokoukseen vähintään neljätoista päivää ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.
• Liiton kokouksissa kullakin jäsenyrityksellä on yksi ääni.
• Liiton sääntömääräisten kokousten työjärjestys:
• Liiton kokouksia, kevätkokousta lukuunottamatta, johtaa hallituksen puheenjohtaja
tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
• Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat :
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu sihteerin
– todetaan kokouksen laillisuus
– valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
– esitetään ja käsitellään hallituksen ja tilintarkastajien kertomukset sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta
– käsitellään vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat



• Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
– todetaan kokouksen laillisuus
– valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
– määrätään seuraavan toimintavuoden voimassaolevat liittymis- ja jäsenmaksut sekä
jäsenmaksukategorioiden määrä
– päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista
– valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet eroamisvuoroisten tilalle seuraavan kalenterivuoden alusta alkavaksi toimikaudeksi
– vahvistetaan budjetti ja toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
• Liiton sääntömääräisten kokousten päätökset tehdään avoimella äänestyksellä mikäli
muusta käytännöstä ei kokouksessa sovita. Päätökseksi tulee se ehdotus, jota enemmistö on kannattanut, paitsi niissä kohdin kun näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

6§

Liiton hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä joista
kolme on kulloinkin erovuorossa.
• Hallituksen jäseniä valittaessa on pyrittävä siihen, että kaikki 3 §:n tarkoittamat jäsenryhmät tulevat aina mahdollisimman tasapuolisesti edustetuiksi.
• Hallituksen jäsenet, joiden toimikausi kestää kolme kalenterivuotta, valitaan syyskokouksessa.
• Erovuorossa olevia ei voi valita uudelleen hallitukseen seuraavaksi vuodeksi.
• Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä tarvitsemansa toimihenkilöt kalenterivuodeksi kerrallaan.
• Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi taikka kun vähintään kolme hallituksen jäsentä kirjallisesti sitä heiltä pyytää. Hallituksen kokouksesta on hallituksen varsinaisille jäsenille ilmoitettava kirjeitse seitsemän päivää ennen kokousta, jollei muusta
menettelystä ole yksimielisesti sovittu.
• Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se ehdotus, jota enemmistö


kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
• Hallituksen jäsenen luopuessa tehtävästään kesken toimikauden liiton seuraava sääntömääräinen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen, jonka toimiaika on sama
kuin tehtävästään luopuneen jäsenen jäljellä oleva toimiaika.

7§

Liiton hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.
• johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti ja
sen tulee tarkasti seurata kehitystä liiton toiminta-alalla sekä ryhtyä niihin toimenpiteisiin, jotka näyttävät tarpeellisilta liiton päämäärien edistämiseksi
• ottaa ja erottaa tarvittaessa liitolle toimitusjohtaja, määrätä hänen palkka- ja toimiehdoistaan samoin kuin palkata ja erottaa muu mahdollisesti tarvittava henkilökunta
• määritellä toimitusjohtajan toimenkuva ja toiminnan rajat vuosittain
• edistää liittoon liittymistä ja hyväksyä kirjallisen anomuksen perusteella uudet jäsenet sekä jäsenyritysten erottamiset 4 §:n mukaisesti yksimielisillä päätöksillä. Jos eriävä mielipide estää päätöksen ko. jäsenyys on käsiteltävä sääntömääräisessä liiton kokouksessa
• valvoa liiton varojen käyttöä
• toimeenpanna liiton kokousten päätökset
• edustaa liittoa
• laatia toimintakertomus hallituksen ja liiton toiminnasta liiton sääntömääräiselle kokoukselle

8§

Toimikunnat

Liiton hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa jäsenistön keskuudesta nimitetyn toimikunnan käsittelemään liiton toimialaan liittyviä tehtäviä tai kysymyksiä. Vähintään
yhden toimikunnan jäsenistä on oltava hallituksen jäsen.
Toimikuntien tehtävät :
• valitsee itselleen puheenjohtajan ja sihteerin


• suorittaa hallituksen määräämät tehtävät
• tekee hallitukselle esityksen
• kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka lähetetään hallitukselle
• Toimikunta, jolla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, toimii hallituksen johdon ja valvonnan alaisena, sekä antaa toimistaan tälle tarvittavat selvitykset. Tarvittaessa voidaan
toimikunnan kokouksiin kutsua eri alojen asiantuntijoita. Toimikunnan ei tule rajoittaa hallitukselle kuuluvaa toimivaltaa ja vastuuta.

9§

Toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastus

Liiton toiminta- ja tilivuotena on kalenterivuosi. Liiton tilit ja hallituksen toimintakertomus on oltava tarkastettuna kuukautta ennen kevätkokousta.

10 §

Maksut

Liittymismaksu:
• Jokainen jäsen on liittoon liittyessään velvollinen suorittamaan syyskokouksen määräämän voimassaolevan liittymismaksun. Maksu erääntyy maksettavaksi välittömästi
jäsenyyttä koskevan kysymyksen tultua liiton kokouksessa ratkaistuksi.
Jäsenmaksu:
• Liiton kustannusten peittämiseksi tulee jokaisen jäsenen kultakin kalenterivuodelta
viimeistään sanotun vuoden helmikuun kuluessa suorittaa jäsenmaksu, jonka suuruuden liiton syyskokous on vahvistanut.

11 §

Pöytäkirja

Liiton kokouksissa samoin kuin hallituksen ja toimikuntien kokouksissa on sihteerin
tai kokouksen valitseman henkilön pidettävä pöytäkirjaa. Syys- ja kevätkokouksissa
tehdyistä päätöksistä on lähetettävä tiedote jokaiselle jäsenyritykselle kuukauden kuluessa kokousten pitämisestä.

12 §

Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat liiton hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä toimitusjohtajan kanssa tai hallituksen määräämä hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan kanssa.
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