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Medlemskap i Mediteq Forum 
 
Mediteq Forum är ett kompetensnätverk som arrangerar 
aktiviteter inom lagkrav, kvalitet och regulatory affairs för 
medicintekniska produkter och IT-system. Vi arrangerar minst 6 
aktiviteter per år och vi håller till i Göteborg. Mer information 
om våra aktiviteter finns här.  
 
Medlemskapet är knutet till ett företag eller en organisation och representeras 
av en kontaktperson. Kontaktpersonen får information om aktiviteter och 
tjänster i Mediteq Forum och har som uppgift att distribuera informationen 
inom företaget/organisationen. Vill fler på företaget/organisationen ha 
information kopplad till Mediteq Forum skickar vi även ut ett Nyhetsbrev – 
Mediteq Info, som övriga kan prenumerera på. 
 
I medlemskapet ingår möjlighet att delta på alla våra aktiviteter och valfritt 
antal deltagare kan anmälas från medlemmarna. Vid platsbrist eller stor 
representation från en och samma organisation vid någon aktivitet, har 
Mediteq Forum möjlighet att begränsa antalet deltagare från respektive 
medlemsorganisation.  
 
Medlemmar uppmuntras och förväntas påverka ämnen och innehåll i 
aktiviteterna. Deltagare på aktiviteterna förväntas delta aktivt i dialogen och 
dela med sig av sina erfarenheter. Mediteq Forum är därmed restriktiva med 
att låta deltagare från icke-medlemmar vara med på aktiviteter.  
 
Årsavgiften är baserad på storleken på företaget eller organisationen och är 
definierad som antalet anställda*. 
 

Storlek Antal anställda Årsavgift 

Micro 0–9 5 000 SEK exkl. moms 

Små/ Medelstor 10–250 12 500 SEK exkl. moms 

Stor >250 17 500 SEK exkl. moms 

 
Årsavgiften faktureras i förskott för kommande år i januari eller i juni. Fakturan 
skickas till angiven fakturaadress. Medlemskapet förnyas automatiskt årsvis, om 
inte uppsägning meddelats skriftligt i förväg. Betald medlemsavgift återbetalas 
inte. 
 
Anmälan till medlemskap i Mediteq Forum görs till forum@mediteq.se. 
  
Mediteq Forum förbehålls rätten att neka inträde för företag eller organisation 
som av någon anledning inte uppfattas som lämpliga.  
 
Välkommen som medlem i Mediteq Forum! 
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