Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommité
STADGAR FÖR
TRÄDGÅRDSNÄRINGENS CENTRALA YRKESKOMMITTÉ, TCYK
§ 1. Föreningens namn är Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK
§ 2. Ändamål
TCYK har som ändamål att följa och främja yrkesutbildning för alla som arbetar
med trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljö genom att verka för att det
anordnas och genomförs yrkesbeviskurser och att utveckla och utfärda
yrkesbevis/certifikat inom yrkesområdet. Föreningens syfte är även att äga och
utveckla kravspecifikationen Certifieringsregler för Yrkesbevis.
• Att samordna och utveckla kurs- och timplaner för att kurser och yrkesprov skall
vara ändamålsenliga och motsvarar de krav som branschen har på yrkeskunskap.
Arbetsmiljöfrågorna skall integreras i utbildningsplanen.
• Att med jämna mellanrum revidera, följa upp kurs- och timplaner, prov och
utbildningsmål.
• Att fastsälla krav för examination, certifiering och validering av yrkeskompetens
inom de olika yrkesbevisområdena.
• Att svara för registerhållning av yrkesbevis och genomförda kurser.
• Att svara för godkännande av utbildningsanordnare.
• Att ta fram informationsmaterial angående utbildningarnas omfattning och
inriktning.
§ 3. Medlemmar
Branschorganisationer eller intresseföreningar med god kompetens inom
utemiljöområdet äger rätt att bli medlemmar.
§ 4. Medlemsavgift
Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften. Utebliven medlemsavgift för
föregående år vid tidpunkten för årsmötet leder till uteslutning ur föreningen.
§ 5. Beslutande organ
A. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls
årligen före mars månads utgång.
B. Årsmöte kungörs senast en månad före sammanträdet. Kallelse sker via e-post.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
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C. Vid årsmötet äger föreningens medlemmar som betalat medlemsavgiften
rösträtt. en röst per branschorganisation/intresseförening som är medlem,
rösträtten får utövas via ombud. Mötet är beslutsmässigt med det antal
röstberättigade medlemmar som är närvarande på möte.
D. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Mötets stadgeenliga utlysande
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
3. Fastställande av föredragningslista
4. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och
revisionsberättelse
5. Beslut om ansvarsfrihet
6. Fastställande av verksamhetsplan och budget
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, normalt en från varje
branschorganisation/intresseförening
9. Val av ordförande vice ordförande och sekreterare/kassör på ett år
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter på ett år
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år
12. Val av valberedning
13. Behandling av motioner och styrelsens förslag
14. Frågor väckta för diskussion på årsmötet, dock ej för beslut
§ 6. Styrelsen
Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av ordförande och ordinarie
ledamöter enl. § 8 på årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig vid minst fyra närvarande
ledamöter.
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Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt
men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses
till befattning inom styrelsen.
§ 7. Extra årsmöte
Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det
påkallat eller om 1/3 av medlemmarna så begär. Kallelse, med angivande av tid,
plats och motiv för extra årsmöte, ska utskickas till medlemmarna senast en månad
före det extra årsmötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas
till behandling.
§ 8. Verksamhet och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari
t.o.m. den 31 december.
§ 9. Stadgeändringar
Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insänds
minst fyra veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets
antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.
§ 10. Upplösning
TCYK kan upplösas:
• efter enhälligt beslut vid årsmöte eller
• efter majoritetsbeslut vid två på varandra följande årsmöten
Vid upplösning delas tillgångar enligt årsmötets beslut.
§ 11. Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för § 9 och 10. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör.
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