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Reglemente 

Ingenjörer utan gränsers verksamhet bedrivs i de olika lokalgrupperna. Det här reglementet definierar 

mandat och struktur för lokalgrupperna inom Ingenjörer utan gränser. 

Verksamhet 
Lokalgrupperna bedriver Ingenjörer utan gränsers verksamhet och ska följa Ingenjörer utan gränsers 

värderingar och visioner. Är lokalgruppen osäker på om nya initiativ stämmer överens med 

organisationens värderingar och visioner ska nationella Styrgruppen (SG) kontaktas innan nya 

aktiviteter startas. 

Ledningsgruppen 
Verksamheten i lokalgruppen leds av en ledningsgrupp (LG). Lokalgruppen har en gruppledare som 

leder LG. Till LG kan ledamöter med olika ansvarsområden väljas. Förslagsvis är dessa personer 

ansvariga för lokalgruppens olika utskott. De har även kontakt med sina motsvarande postinnehavare i 

andra lokalgrupper. Någon av ledamöterna kan också utses till ekonomiansvarig. 

 

Poster som förutom gruppledare kan finnas i LG är: 

• Koordinator för internationella projekt 

• DRI-ansvarig 

• E2E-ansvarig 

• Inspirationsansvarig 

• Eventansvarig 

• Finansieringsansvarig 

• PR-ansvarig 

• Vice gruppledare 

 

LG kan även utformas på andra sätt efter vad som passar lokalgruppen bäst, så länge det finns en 

gruppledare. Nya medlemmar till LG väljs av lokalgruppens medlemmar eller av befintlig 

ledningsgrupp. 

 

Ledningsgruppens ansvarsområden är: 

• Att leda lokalgruppens verksamhet. 

• Att jobba för att medlemmarna känner samhörighet med resten av lokalgruppen och 

organisationen nationellt. 

• Att vara en länk mellan den egna lokalgruppen och andra lokalgrupper, och mellan 

lokalgruppen och SG.  

• Att ansvara för lokalgruppens ekonomi och attestera utgifter. 

• Att rapportera om lokalgruppens verksamhet till SG och bidra till den nationella 

verksamhetsberättelsen. 

 

Gruppledaren 

Varje lokalgrupp ska ha en gruppledare som leder ledningsgruppens arbete. Gruppledaren sitter även 

med i gruppledningen, som består av gruppledarna i de olika lokalgrupperna och sammankallas av en 

ansvarig i SG. Gruppledaren bör närvara på gruppledningens möten (vilka oftast sker på distans). 

Gruppledaren är ytterst ansvarig för lokalgruppens verksamhet och ekonomi samt är ansvarig för att 

rapportera till SG vilka medlemmar som är med i LG. 

 

Mandat 

Ledningsgruppen får sitt mandat via SG vilken i sin tur får sitt mandat av Ingenjörer utan gränsers 

årsmöte där alla medlemmar har närvarande-, yttrande- och rösträtt. Efterlevs inte detta reglemente 

förbehåller sig SG rätten att dra in lokalgruppens alla mandat och ledningsgruppens alla befogenheter. 
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Lokalgruppen får använda organisationens pengar inom ramen för den egna ekonomin till sin 

verksamhet, se stycket om ekonomi nedan. Lokalgruppen får använda Ingenjörer utan gränsers 

varumärke i sin verksamhet. 

 

Ekonomi 
Lokalgrupperna ansvarar själva för sin ekonomi, med gruppledaren som ytterst ansvarig. 

Lokalgruppens pengar ska användas till organisationens verksamhet. Lokalgruppen ska eftersträva att 

inte gå med underskott. Utgifter ska attesteras enligt gällande attestregler. 

 

Ändringar 
Ändringar i detta reglemente kan göras av Ingenjörer utan gränsers medlems- eller årsmöte. 


