KAUPPAPUUTARHALIITTO ry –
HANDELSTRÄDGÅRDSFÖRBUNDET rf
– kasvihuoneyrittäjien yhteistyötä vuodesta 1919 –

Esitys hallintoneuvostolle 5.10.2016:
Kauppapuutarhaliitto ry:n jaostosäännöt 5.10.2016 lähtien
Hyväksytty hallintoneuvoston kokouksessa 5.10.2016. Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Kauppapuutarhaliitto ry:n jaostoissa, joita 5.10.2016 ovat:
•
•
•
•

Vihannesjaosto
Ruukkuvihannesjaosto
Kukkajaosto
Kasvuhuonejaosto (

1§

Jaosto on yhteistyöelin, jonka tehtävänä on käsitellä ja hoitaa jaoston piiriin kuuluvien
viljelijöiden ammatillisia ja markkinoihin liittyviä asioita. Toiminnan tulee olla sopusoinnussa Kauppapuutarhaliitto ry:n yleisten periaatteiden kanssa ja sitä noudatetaan
yhteistyössä Kauppapuutarhaliitto ry:n johdon kanssa.

2§

Jäseneksi voivat liittyä kaikki jaoston piiriin kuuluvat Kauppapuutarhaliiton jäsenet. Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla siitä jaoston sihteerille. Samoin menetellään eroilmoituksen kanssa. Jäsen voidaan erottaa jaostosta jaoston vuosikokouksen päätöksellä. Jaostojen yleiset kokoukset ja tapahtumat ovat avoimia kaikille liiton jäsenille jaostojäsenyydestä riippumatta.

3§

Jaoston toiminnasta päättää jaoston jäsenistön vuosikokous, joka pidetään jaostotoimikunnan määräämänä aikana tammi-helmikuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•
•
•
•

Kuluneen vuoden toiminta
Tulevan vuoden toimintasuunnitelma
Valitaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja sekä istuvan jaostotoimikunnan
ehdottama määrä jäseniä (2–12). Jäsenten valinnassa on otettava huomioon
jäsenkunnan kaikinpuolinen tasapuolisuus.
Muut jaostotoimikunnan tai jäsenpuutarhojen esittämät asiat.

Ylimääräinen kokous voidaan pitää jaostotoimikunnan kutsusta tai mikäli vähintään 1/3
jaoston jäsenistä sitä vaatii.
Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla jäsenpuutarhalla yksi ääni. Kokouskutsu lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
4§

Jaostotoimikunnan tehtävänä on hoitaa jaoston asioita vuosikokouksen päätösten mukaisesti. Toimikunta päättää jaoston tarvitsemista palveluista ja tarvikkeista sekä niiden
rahoituksesta. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
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Jaoston sihteerinä toimii Kauppapuutarhaliiton osoittama toimihenkilö.
Jaostotoimikunnan kokoukset pidetään puheenjohtajan harkinnan mukaan tai milloin
vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii. Kokouskutsut lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Toimikunta on päätösvaltainen, jos kokouksessa on puheenjohtajan lisäksi vähintään
puolet toimikunnan jäsenmäärästä.
Jaosto voi kutsua kokouksiinsa tarpeellisina pitämiään asiantuntijoita tai yhteistyökumppaneita.
5§

Jaostoilla ei ole erillistä jäsenmaksua tai budjettia. Jaostot eivät voi tehdä taloudellisia,
Kauppapuutarhaliittoa koskevia sitoumuksia. Jaostotoimikunnan kokouksiin osallistumisen kustannusten korvauksista päättää Kauppapuutarhaliitto. Tästä on erillinen säädös näiden pykälien jälkeen.

6§

Nämä säännöt astuivat voimaan 5.10.2016. Muutoksista päättää Kauppapuutarhaliiton
hallintoneuvosto.

Jaostotoimintaan osallistuvien jäsenyritysten edustajien kustannusten korvaamisesta:
1°
2°
3°

Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.
Jaoston puheenjohtajalle maksetaan km-korvaukset (tai yleisen kulkuneuvon matkaliput) jaostotoimikunnan virallisiin kokouksiin osallistumisesta.
Jaostotoimikunnan virallisille jäsenille maksetaan puolet kohdan 2° mukaisista korvauksista. Kauppapuutarhaliitto voi vuosittain annettavalla ohjeella rajata sekä korvattavien tapahtumien että niihin osallistujien määrää korvaamisen osalta.

Nämä säännöt on hyväksytty hallintoneuvoston kokouksessa 5.10.2016 ja ne astuivat voimaan
saman tien kumoten kaikki aikaisemmat jaostojen säännöt.
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