Kriterier för nätverkspartner till föreningen Swedish Medtech
-1Vem kan bli nätverkspartner?
Företag som bedriver verksamhet gentemot det medicintekniska området inom något av följande
områden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

akademi
distribution
investment
juridik
ekonomi
PR-media
Intresseorganisationer
Andra verksamheter som tydligt riktar sig mot den medicintekniska branschen

-2Krav för inträde som nätverkspartner


Företaget/organisationen måste kunna påvisa att man har bedrivit verksamhet mot det
medicintekniska området.



Företaget/organisationen fyller i en komplett ansökan, se bilaga 1.
Företaget/organisationen ger där sitt medgivande till att de uppgifter som lämnas kan
komma att användas vid sammanställning av branschstatistik. Inga uppgifter som kan
knytas till enskilt företag/organisation får dock redovisas.



Företaget/organisationen ska kunna ge referenser avseende verksamhet som riktar sig
mot den medicintekniska branschen.



Företaget/organisationen accepterar att i alla relevanta verksamheter efterfölja de
principer kring samverkan med hälso- och sjukvårdanställda som föreningen avtalat om
genom samverkansavtalet mellan föreningen och Sveriges kommuner och landsting.

Beslut om nätverkspartnerskap fattas av Swedish Medtechs VD. Om det finns oklarheter kring
ett ärende ska styrelsen för Swedish Medtech besluta i detta.
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-3Vad erbjuder Swedish Medtech en nätverkspartner?








Möjlighet till deltagande vid nätverksdelen på årsmötet. Den formella årsmötesdelen är
endast öppen för föreningens medlemmar.
Möjlighet till deltagande vid höstmötet
Tillgång till viss information på interna sidorna
Länk på vår hemsida under rubriken ”nätverkspartners” med kort beskrivning av
företagets/organisationens verksamhet
Gå utbildningar och delta på konferenser till rabatterat medlemspris
Tillgång till medlemsbrevet
Möjlighet presentera företaget/organisationen med liten monter vid minst ett
föreningsmöte per år

-4Avgifter
Avgiften är 30 000 kronor exklusive moms.
Avgiften för nätverkspartner fastställs årligen av föreningens styrelse och gäller kalenderårsvis
från efterföljande årsskifte.
-5Hur kontrolleras företaget?
Det åligger nätverkspartnern att garantera att företaget lever upp till de kriterier som föreningen
har satt upp samt att vara behjälplig vid eventuell granskning av ev. brister för att säkerställa en
hög kvalitet och tillförlitlighet hos föreningens nätverkspartners.
-6Avslutande av deltagande i föreningens nätverk
Nätverkspartnerskapet upphör genom att nätverkspartnern säger upp avtalet om anslutning till
nätverket. Nätverksmedlemskap kan även bringas till upphörande uppsägning från föreningen.
Partnerskapets upphörande, efter skriftlig uppsägning av nätverkspartner, sker vid utgången av
föreningens innevarande verksamhetsår i de fall uppsägningen lämnats minst sex månader före
verksamhetsårets utgång. I annat fall upphör medlemskapet vid utgången av påföljande
verksamhetsår. Innan partnerskapet i nätverket upphör ska företagets/organisationens
ekonomiska åtagande gentemot föreningen och dess serviceaktiebolag fullgöras.
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-7Uppsägning av avtal från föreningens sida
Föreningen har rätt att säga upp partnerskapet i följande situationer:
 Om företaget/organisationen har uppgett felaktiga uppgifter vid avtalets ingående
 Om företaget/organisationen uppträder oetiskt gentemot Swedish Medtech:s medlemmar
och detta styrkts vid granskning av ärendet
 Om företaget/organisationen blir föremål för brottsutredning eller på annat sätt kan visas
ha agerat på ett mycket klandervärt sätt.
 Om uteslutning begärs av majoriteten av föreningens medlemmar vid votering vid
föreningens årsmöte.
 Om företaget inte längre bedriver verksamhet gentemot det medicintekniska området.
Vid uppsägning av partnerskapsavtalet från föreningens sida upphör partnerskapet med
omedelbar verkan efter att skriftligt meddelande sänts till företaget/organisationen. Föreningen
återbetalar i detta fall inte anslutningsavgiften för innevarande år.
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