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Syfte
Områdeskommitté är en grupp bestående av en eller flera medlemmar som av Mikrofabriken givits möjlighet
att driva ett område av mikrofabriken framåt. Kommittén gör detta genom att vara lyhörd mot Mikrofabrikens
behov och utveckla området på ett sätt som gör det så användbart som möjligt för Mikrofabrikens
medlemmar.

Till sin hjälp har kommittén mandat från Mikrofabriken att disponera yta och eventuell budget. Kommittén
förväntas inkludera engagerade medlemmar i det löpande arbetet och får utifrån det själv utforma de rutiner
som gör arbetet mest effektivt.

Syftet med en områdeskommitté är att:

Ge medlemmar ökade möjligheter att bidra med kompetens, ideer och genomförande.
Ge medlemmar möjlighet att engagera sig i den del av Mikrofabriken som är extra intressant för dem.
Distribuera ut beslutande så långt ut i föreningen som möjligt, samt att göra beslutsvägar lättförståeliga
och korta.

Ramar
Kommittén tillsätts och avslutas i sin helhet av styrelsen eller föreningsstämman. Det ansvar och de
befogenheter som beskrivs nedan tillfaller kommittén tills att styrelsen eller föreningsstämman beslutar att
avsluta eller byta ut kommittén.

Kommittén ansvarar för att området fungerar bra och att medlemmar kan nyttja det, nu och i framtiden.
Kommittén bestämmer själva hur detta bäst skall uppnås.

Kommittén förväntas föregå med gott exempel och kommunicera information om:

Hur man som medlem nyttjar området på ett säkert sätt.
Hur man som medlem deltar i det löpande underhållet inom området.
Hur kommittén avser utveckla området, samt hur man som medlem engagerar sig i det arbetet.

Kommittén har mandat att besluta om:

Fysiskt innehåll i den tilldelade ytan. Alltså vad som skall finnas där och hur det skall möbleras.
Inköp/kostnader inom den budget kommittén har i förekommande fall.
Rutiner för säkerhet, städning, donationer, och utlån som gäller inom området.

I beslut som kommittén inte har mandat att fatta kan kommittén vända sig till antingen styrelsen eller
föreningsstämman. Detta gäller specifikt:

Vilken yta som området omfattar.



Budget för drift, underhåll och förbrukningsartiklar.
Budget för investeringar.
Fasta installationer (Exempelvis el, vatten, värme, ventilation, väggar, etc).


