
 

   

 
 

Välkommen som medlemsansvarig i Reglab! 
 

Här får du information om ditt uppdrag, din roll och de styrdokument som gäller för Reglab. 
 
Medlemsansvarig 
Reglab är en medlemsorganisation. Den ägs och drivs av sina medlemmar − och verksamheten lever 
av medlemmarnas engagemang och styrning. Som medlemsansvarig är du den viktigaste länken 
mellan Reglab och din organisation. 

Reglab är formellt ett projekt, men är organiserat som en förening och arbetar föreningsliknande. 
Det årliga medlemsmötet är högsta beslutande organ, styrelsen ansvarar för den strategiska 
utvecklingen av verksamheten och medlemsgruppen har ansvar för de konkreta aktiviteterna. 

Som medlemsansvarig är du din organisations representant i Reglab och ska ha mandat att tala för 
ägaren. Du företräder din organisation på det årliga medlemsmötet och under 
medlemsgruppsmöten. 

Som medlemsansvarig ska du känna till Reglabs ramverk:  

 Vision 

 Verksamhetsidé 

 Värdegrund 

 Övergripande mål 

Du bör också ha kunskap om projektplanen 2019-22 och verksamhetsplanen för innevarande år. Alla 
aktuella styrdokument hittar du på Reglabs webb. 
 
Medlemsgruppen 
Som medlemsansvarig ingår du i medlemsgruppen, där alla medlemmar är representerade. 
Medlemsgruppen träffas tre gånger per år: vid det årliga medlemsmötet i februari och på två 
idémöten, höst och vår.  

Medlemsgruppens uppgift är att initiera nya aktiviteter – föreslå, värdera och prioritera – och att 
besluta om nya aktiviteter.  
 
Det dubbla ansvaret 
Som medlemsansvarig har du ett dubbelt ansvar – dels representerar du din organisation i Reglab, 
dels är du Reglabs förlängda arm på hemmaplan. Det innebär att ansvaret för att marknadsföra 
Reglabs aktiviteter i din organisation, ligger på dig. Alla Reglab-inbjudningar till kommer till dig och 
din uppgift är att sprida dem till rätt personer − till kolleger och samarbetspartner. 

Du har också ett övergripande ansvar för kontakterna med kansliet kring anmälningar, 
kontaktuppgifter, medlems- och aktivitetsavgifter. Glöm inte att då och då uppdatera kansliet när det 
gäller maillistan för Reglabs nyhetsbrev. 
 
Nya aktiviteter 
Det är medlemmarna som bestämmer vad Reglab ska göra. Du och dina kolleger har möjlighet att 
föreslå nya Reglab-aktiviteter när som helst. Förslagen diskuteras vid kommande medlemsmöte. 

Vid höstmötet i september har medlemsgruppen en större diskussion om aktiviteter för 
nästkommande år. Inför mötet bör din organisation ha diskuterat igenom vilka Reglab-aktiviteter ni 
tycker är mest angelägna inför nästa år. 

http://www.reglab.se/reglats-styrelse/


 

   

 
Kommunikation 
Som medlemsansvarig är du ansvarig för kommunikationen som rör Reglab, i din organisation. 
Kansliet ansvarar för att ta fram det gemensamma kommunikationsmaterialet och informerar gärna 
om Reglab när det finns intresse. 

På Reglabs webb finns all information om Reglab, våra aktiviteter, resultat, rapporter mm samlade. 
Även medlemsgruppen har en egen sida. 

 

http://www.reglab.se/
http://www.reglab.se/projekt/medlemsgruppen/

