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§ 1 Ändamål
Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan
för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom medlemsorganisationernas verksamhetsområde.

§ 2 Uppgifter
Nämnden ska fullgöra ändamålet bland annat genom att:
-

företräda i nämnden representerade yrkesområden i kontakter med skolmyndigheter,
skolhuvudmän och andra samhällsorgan med utbildningsfunktioner,

-

uppehålla nära kontakt och samarbete med skolor och andra utbildningsanordnare
inom verksamhetsområdet,

-

stödja arbetslivets representanter i olika utbildningsorgan genom information och
fortbildning,

-

stödja intresset för utbildningsfrågor inom nämndens medlemsorganisationer,

-

främja rekryteringen genom information om yrken och utbildning,

-

analysera utbildningsbehov såväl kvantitativt som kvalitativt och verka för att dessa
tillgodoses,

-

ta fram yrkesbevis inom området,

-

medverka i internationella kontakter inom nämndens verksamhetsområde,

-

i övrigt verka för ändamålsenlig utbildning med hög kvalitet inom näringarnas
verksamhetsområden.
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§ 3 Sammansättning
Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, är ett samarbetsorgan för arbetsmarknadens parter
samt näringslivsorganisationer med intresse för de yrkesområden för vilka gymnasieutbildning sker inom naturbruksprogrammet.
Utöver yrkesnämndens konstituerande medlemmar kan andra organisationer antas som
stödjande eller adjungerade medlemmar efter beslut av årsmötet.
Anmälan om utträde ska göras senast den 30 september det år vid vars slut medlemskapet ska upphöra.

§ 4 Avtal
Ett avtal som reglerar nämndens verksamhet tecknas mellan medlemsorganisationerna.
Genom avtalet regleras:
-

fördelning av mandat och funktioner i nämndens styrelse,
kostnadsfördelning mellan medlemsorganisationerna, samt
formerna för nämndens verksamhet och ekonomiska förvaltning.

§ 5 Styrelsens ansvar
Styrelsen för Djurbranschens Yrkesnämnd har ansvar för nämndens verksamhet och
ekonomiska förvaltning.
Styrelsens storlek, minst fem och högst tolv ledamöter, styrs av antalet
medlemsorganisationer samt antal mandat per organisation, se avtalet.
Styrelsen ska utgöras av en ordinarie ledamot per mandat. Medlemsorganisation har rätt
att utse en suppleant.
Mandatperioden för styrelsen är ett år. Nämndens medlemsorganisationer ska vid
årsmötet lämna namnuppgift på de styrelserepresentanter som man enligt avtalet har rätt
att utse.
Inom styrelsen utses ett arbetsutskott bestående av tre personer. I arbetsutskottets
verksamhet deltar även DYN:s sekreterare.
Styrelsen kan vid behov utse tillfälliga arbetsgrupper för beredning av särskilda frågor.
Förslag om att tillsätta sådana arbetsgrupper kan lämnas till styrelsen av medlemsorganisation eller enskild styrelseledamot.

2 (3)

Stadgar för Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN

§ 6 Årsmöte
Djurbranschens Yrkesnämnds verksamhet redovisas för medlemsorganisationerna vid
årsmöte, som ska hållas senast under juni månad efter verksamhetsåret.
Kallelse till årsmöte ska ske senast 30 dagar före mötet.
Vid årsmötet har varje medlemsorganisation en röst. Stödjande och adjungerade
medlemmar har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
-

styrelsens verksamhetsberättelse
ekonomisk redovisning (resultat- och balansräkning)
revisionsberättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
budget och verksamhetsplan
lägsta årsavgift för medlemsorganisation
medlemsorganisationernas anmälan av representanter i nämndens styrelse
val av revisor.

§ 7 Ändring av stadgar
Dessa stadgar kan ändras efter majoritetsbeslut vid ett årsmöte.

§ 8 Upplösning
Djurbranschens Yrkesnämnd kan upplösas
-

efter enhälligt beslut vid årsmötet, eller
efter majoritetsbeslut vid två på varandra följande årsmöten, eller
om giltigt avtal mellan medlemsorganisationerna ej kan träffas.

Vid upplösning delas eventuella tillgångar enligt årsmötets beslut.
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