KOMTEK SVERIGE
KomTek Sverige är sedan 2013 en ideell förening. KomTek Sverige styrs av
KomTeks stadgar och leds av en styrelse med representanter från alla regioner.
KomTek Sverige, eller av styrelsen utsedd person, ska verka samordnande på
nationell nivå och driva frågor som gäller marknadsföring, interna och externa
samarbetsprojekt, policyfrågor, myndighetskontakter och övriga frågor av
nationell och övergripande beskaffenhet. Kontakter tas med de Strategiska
Partners som visar sig vara värdefulla för verksamhetens fortsatta utveckling.
KomTek Sverige äger och vårdar konceptet KomTek. Det betyder också att
utveckla konceptet och övervaka efterlevnaden av de gällande
verksamhetskraven.
KomTek Sverige ska bedriva en icke vinstdrivande verksamhet baserad på
medlemsavgifter och bidrag från kommuner, organisationer, myndigheter och
företag. Alla intäkter används i föreningen och inga överskott återgår till
medlemmarna.

Sida 1 av 2

FÖRENINGEN KOMTEKS VERKSAMHETSKRAV
(Senaste revision 2017-04-20)
1. Verksamheten ska använda KomTeks namn och logga.
2. En medlemsavgift, procentuellt baserad på verksamhetens budget
innevarande år, erläggs årligen senast 31 mars.
3. Verksamheten ska ha teknikinnehåll samt utgå från ett entreprenöriellt
förhållningssätt (Se bilaga 1)
4. Arbetet ska ledas av en verksamhetsledare som:
- är aktiv i verksamheten
- har en tjänstgöringsgrad på minst 50 %
- deltar i det regionala arbetet och i det nationella styrelsearbetet utifrån
ett demokratiskt roterande schema.
5. För att förverkliga Visionen bedriver KomTek aktiviteter inom tre
”segment”;
- fritidsverksamhet
- skolutveckling
- utåtriktade aktiviteter
(Se bilaga 2)
6. KomTek arbetar aktivt för en jämn könsfördelning bland deltagarna.
7. Vid fritidsaktivitet ska handledartätheten vara hög, minst en handledare på
mellan fem och tio barn.
8. Verksamhetens lokaler skall vara utformade enligt bilaga 3. (Se bilaga 3)
9. Teknikpedagoger/ handledare från varje KomTek ska delta i det nationella
och regionala nätverksarbetet inklusive träffar enligt årlig plan.
10.Verksamhetsledaren rapporterar in statistik samt uppföljning av
verksamhetskrav för föregående år till styrelsen senast 1 mars.
KomTek skall följa lagstadgade krav och:





genomsyras av ett jämställdhets- och genusperspektiv.
arbeta för integration och mångfald.
arbeta systematiskt med hållbar utveckling.
arbeta systematiskt med att förebygga olyckor och tillbud samt ha rutiner
för hantering av olyckor och tillbud enligt gällande lagstiftning.
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