
Reglemente för den ideella föreningen

Mikrofabriken

med säte i Göteborg, bildad 2015-05-23

Reglementet senast ändrat av styrelsen 2020-04-15

Förhållningssätt

Mikrofabriken verkar för att främja kreativitet. Föreningens medlemmar förväntas agera med ett

förhållningssätt som understyrker att sprida och välkomna detsamma.

Som en förening av människor med gemensamma intressen vill Mikrofabriken värna om den

gemensamma tillvaron. I detta behöver föreningen regler att luta sig mot, och utrymme i dessa

att agera. Dessa regler står nedskrivna i detta reglemente. Men en god gemensam tillvaro

uppnås genom mer än bara regler. Därför vill Mikrofabriken uppmuntra varje medlem att värna

om den gemensamma tillvaron genom att se detta reglemente som ett sista steg eller en

referens. Mikrofabriken vill uppmana medlemmar att prata med varandra när det känns som att

reglerna inte helt passar, eller är svåra att efterleva. I att prata med varandra menar vi här både

att tala och att lyssna. Detta kan exempelvis göras via slack, telefon, en lapp, eller helst person

till person.

På Mikrofabriken skall alla behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller

sexuell läggning.

Allmänt

Lokalens portar ska antingen vara låsta, eller öppna och olåsta. Aldrig stängda och olåsta.

Samma regel gäller för dörrar till container.

Vid föreningsstämman, datum 5/12-19 togs följande beslut: "Mikrofabriken bör avstå inköp från

medlem i fall där medlemmen går med vinst, samt bör avstå från att avlöna eller arvodera

medlemmar." För att omsätta detta i praktiken så gäller följande:

Medlemmar ska inte sälja något till föreningen till ett pris högre än inköpspris.

Vid specialfall då en medlem vill sälja något till ett pris högre än inköpspris, till exempel vid

arv eller gåva, kan detta lyftas till diskussion.

Beslut i frågan tas av föreningsstämman eller dess ställföreträdare styrelsen.

Det finns också som vanligt möjlighet för en medlem att låna ut eller donera saker till

föreningen.

Säkerhet

Använd inte maskiner du inte har erfarenhet av, be någon visa dig.

Stör inte personer som jobbar med maskiner och håll avstånd.
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Följ de eventuella säkerhetsinstruktioner som finns för varje specifika maskin.

Renlighet

Bord och bänkar äro heliga. Dessa ska när de lämnas alltid vara rensade från föremål.

Efter arbete, rengör nyttjade maskiner, bänkar, och övriga arbetsytor. Rengör även golv kring

desamma.

Golvet är inte en förvaringsyta.

Under utlyst städdag får inget arbete utföras innan städningen är avslutad. Följ ev. checklistor

för varje maskin/utrymme.

Verktyg & Maskiner

Föreningens verktyg och maskiner får under inga omständigheter lånas med från lokalen.

Alla medlemmar har lika rätt till att utnyttja föreningens verktyg och maskiner. Vid längre

utnyttjande krävs därför att det lämnas utrymme för kortare jobb inom proportionellt rimlig tid.

Efter utnyttjande skall maskiner återställas för nyttjande av nästa person. Följ ev. Instruktioner

för varje maskin. Tillbehör ska återföras till avsedd plats.

Utnyttjade verktyg återböres till sina avsedda platser när de inte används.

Informera på tillbörligt sätt om något går sönder.

Förvaring

Varje medlem har rätt att förvara personliga tillhörigheter i en eller flera "medlemsbackar". En

medlemsback är en plastlåda av märket SmartStore där bottenytan har måtten 50x39 cm.

Medlemsback skall märkas med namn och telefonnummer. Styrelsen ansvarar för att anvisa

plats för medlemsbackar.

Varje medlem har rätt att förvara material i de materialställ som finns. Varje materialställ är till

för en specifik typ av material, och andra typer av material än det avsedda skall inte förvaras

där. Personligt material skall märkas med namn och telefonnummer, och material som inte är

märkt kan användas fritt av alla medlemmar.

Medlemmar kan i mån av plats och mot en avgift få plats för en eller flera EUR-pall att förvara

personliga tillhörigheter i. Styrelsen ansvarar för att tilldela plats för pallförvaring.

Tillfällig förvaring för projekt som är nymålade, limmade, härdande, etc. skall i första hand ske

på platser avsedda för medlemmars personliga saker, exempelvis medlemsbackar, pall, eller

container. I fall där det inte är möjligt skall projektet märkas med namn, telefonnummer, datum

då det lämnades, samt datum då det senast skall flyttas.

Regler för förvaring i föreningens containrar anslås i respektive container av styrelsen.

Personliga tillhörigheter får inte förvaras i föreningens lokal på annat sätt än vad som anges

ovan.

Rör inte andra medlemmars personliga förvaring utan lov.

Områdeskommitté
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Vissa områden av Mikrofabriken kan handhas av en områdeskommitté. Vilket ansvar och

mandat som tillkommer en områdeskommitté, samt övriga detaljer framgår av "Bilaga 1 -

Områdeskommitteer" till reglementet.

För de områden där det inte finns en områdeskommitté, eller en sådan inte beslutat om andra

regler, så gäller reglerna under följande avsnitt "Generella Områdesregler".

Generella Områdesregler

Medlemmar kan efter godkännande av föreningen låna ut handverktyg till föreningen och

förvara dessa på avsedd plats. Godkännande av föreningen består av att minst tre övriga

medlemmar säger ja på ett skriftligt medium tillgängligt för alla medlemmar. Utlånade

handverktyg kan användas fritt av alla medlemmar. Utlånade handverktyg skall märkas med

klistermärke avsett för ändamålet. Styrelsen ansvarar för att anvisa plats för utlånade

handverktyg.

Medlemmar kan efter godkännande av styrelsen låna ut maskiner till föreningen och förvara

dessa i verkstaden. Utlånade maskiner kan användas fritt av alla medlemmar. Maskinens ägare

har rätt att bestämma om särskilda säkerhetsföreskrifter och/eller utbildning för maskinen om så

krävs. Utlånade maskiner skall märkas med klistermärke avsett för ändamålet.

Donationer av material / prylar sker efter godkännande av föreningen. Godkännandet består av

att minst tre övriga medlemmar säger ja på ett skriftligt medium tillgängligt för alla medlemmar.

Den medlem som tar emot materialet / prylarna ansvarar för att det sorteras in på lämplig

förvaringsplats och inte lämnas framme.

Rekrytering

Hangarounds i föreningen uppmuntras, under förutsättning att en medlem är ansvarig för dessa

under tiden de är där.

Aspirerande medlemmar kan bjudas in till föreningsstämman av existerande medlemmar för att

kunna lyftas till inval.
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