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MEDLEMSKAP
Medlemmar i Reglab är samtliga regioner, Tillväxtverket, Vinnova och SKR.
Medlemmarna är ägare och huvudfinansiärer av Reglab. De är representerade vid
medlemsmötet och ingår i Medlemsgruppen.
Alla medlemmar möts årligen vid årsmötet. Medlemmarna utser själva sin representant
vid årsmötet, som beslutar om:
–
–
–
–
–
–

Medlemskap
Medlemsavgift
Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsberättelse
Styrelse och styrelsens ordförande
Valberedning

Årsmötet är beslutsmässigt om minst 15 medlemmar är närvarande (medlemsansvarig
eller ersättare). Rösträtten används genom närvaro. Beslut fattas med kvalificerad
majoritet.
Valberedningen föreslår styrelse, inklusive ordförande, till årsmötet.
PARTNERSKAP
Organisationer, myndigheter och företag som har ett engagemang i regional utveckling
har möjlighet att bli Reglab-partner, under förutsättning att de delar Reglabs
värdegrund.
Partner kan delta i Reglabs aktiviteter, får del av all information och alla resultat. Partner
är inte representerade i styrelsen, vid medlemsmöten och ingår inte i Medlemsgruppen.
För delar av akademiska lärosäten (interna institutioner, centrumbildningar och
motsvarande), finns möjlighet att bli akademisk partner till Reglab.
STYRELSE
Reglab leds av en styrelse. Ledamöter i styrelsen utses för två år i taget. I styrelsen ingår
nio ordinarie ledamöter.
– En regiondirektör, som utses av regiondirektörernas nätverk.
– Tre regionutvecklingsdirektörer eller motsvarande, som utses av Regional
kontakt-gruppen
– En person från Tillväxtverket
– En person från Vinnova
– En person från SKR

–

Två övriga personer. Dessa personer ska företrädesvis ej vara från
medlemmarna, det är önskvärt att någon av dem kommer från akademin.

Styrelsen träffas tre gånger per år. Styrelsens uppgifter är:
– Verksamhetens långsiktiga mål och strategiska inriktning
– Ekonomi – budget och uppföljning
– Utveckling av Reglabs organisation
– Godkännande av nya partner
Ledamöter arvoderas enligt följande:
– Representanter för regioner, Vinnova, Tillväxtverket och SKR arvoderas ej.
– ”Övriga” ledamöter arvoderas skäligt, om uppdraget inte kan betraktas som en
del av ordinarie arbete.
– Om ordförande är en av de ”övriga” ledamöterna, ska ordförande arvoderas
skäligen, för att ha möjlighet att lägga tid på uppdraget.
Vid omröstning i styrelsen har ordförande utslagsröst.
Reglabs verksamhetsledare deltar som föredragande på styrelsens möten.
MEDLEMSANSVARIG
Alla medlemmar har en utsedd Medlemsansvarig, vars uppgift är:
– Att representerar sin organisation i Medlemsgruppen.
– Att representerar Reglab i sin organisation.
MEDLEMSGRUPP
Samtliga medlemsansvariga ingår i Medlemsgruppen. Medlemsgruppen träffas två
gånger per år. Medlemsgruppens uppgift är:
– Följa verksamhetens utveckling
– Initiera nya aktiviteter – föreslå, värdera och prioritera.
Medlemsgruppens möten leds av en planeringsansvarig, som utses inom gruppen.
KANSLI
Reglabs operativa arbete utförs av kansliet. Kansliets uppgift är att genomföra den
verksamhet som medlemsmötet, styrelsen och medlemsgruppen beslutar. Arbetet leds
av en verksamhetsledare, som ansvarar för arbetet och kansliet.
PROJEKTÄGARE
Formellt är Reglab ett projekt till och med 31.12.2022. Sveriges kommuner och regioner,
SKR, är projektägare för Reglab och har arbetsgivaransvaret för kansliets anställda. I
övrigt deltar SKR på samma villkor som övriga medlemmar.

