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Siffror och fakta
Den här verksamhetsberättelsen är den mer formella beskrivningen
av Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet 2013.
Den ska kompletteras med föreningens Årsredovisningen för 2013.
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Vi vet vad en uppfinnare behöver
Uppfinningar och principiellt nya idéer är grunden till innovation och därför betydelsefulla
för Sveriges ekonomiska utveckling. Ska Sverige behålla sin konkurrenskraft och sitt
välstånd i framtiden behövs innovationer som leder till nya och växande företag.
Svenska Uppfinnareföreningens övergripande uppgift är att arbeta för ett gynnsamt
innovationsklimat. Vår ambition är att bidra till en stimulerande miljö för den enskilda
människans förmåga till idéutveckling där innovationer växer fram. En miljö som gör att fler
idéer kommer fram och att dessa tidigt kan verifieras och utvecklas.
För att stimulera till fler idéer i hela Sverige har vi lagt stort fokus på programmet Innovation
för Regional Tillväxt. Ett åtgärdsprogram med stark regional förankring för att erbjuda
uppfinnaren bättre möjligheter till kompetent, oberoende rådgivning och tillgång till kapital
för att verifiera sin idé och nå ett affärsmässigt förverkligande. Vi bedömer det här som
Svenska Uppfinnareföreningens största uppgift. Vi ser fram mot en pilotverksamhet i Kalmar
och Skellefteå och på ytterligare en eller två platser i landet. Vinnova är med och finansierar
programmet.
Ett program som utvecklas mycket positivt är satsningen på kvinnor som uppfinner. Det
sker främst genom Svenska Uppfinnareföreningens koncept MentorRing som är en
framgångsrik metod för att professionellt stödja kvinnor i innovationsprocessen. Under 2014
genomförs ett 10-tal MentorRingar runtom i Sverige. Vår utmärkelse av Årets
Uppfinnarkvinna röner också ett stort intresse. Programmet finansieras huvudsakligen av
Tillväxtverket.
Ett framtida program som vi hoppas kunna utveckla är en fortsättning på vårt samarbete
med Hjälpmedelsinstitutet för en ökad innovationskraft rörande hjälpmedel och
välfärdsteknologi. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för uppfinnare och små företag
att utveckla produkter och tjänster som kan underlätta livet för äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Jimmy Dahlstens fond bidrar med projektmedel. Vi söker under våren 2014 dels en ersättare
för Hjälpmedelsinstitutet då stiftelsen avvecklas sista april 2014 dels ytterligare finansiärer
till programmet.
Utan ett gott immaterialrättsligt skydd för idéer och produkter fungera inte
”innovationsmarknaden”. Detta är en hjärtefråga för uppfinnarna och anledningen till
Svenska Uppfinnareföreningens stora engagemang i frågor som rör immaterialrätten. Vi
arbetar främst tillsammans med Företagarna och Sveriges Ingenjörer med lobbyverksamhet
för att minska patentkostnaderna och förbättra rättigheterna. Det gäller bland annat
möjligheten att väcka allmänt åtal vid patentintrång och inte minst konsekvenserna av det
nya gemenskapspatent (EU-patent) som håller på att införas. Det gäller också en utredning
av förutsättningarna för att en inrätta en patentombudsman och öka kompetensen i
rådgivningen rörande patentstrategier.
En stimulerande och viktig verksamhet för Svenska Uppfinnareföreningen är att
uppmärksamma lyckade uppfinnare, vilket vi bland annat gör genom engagemang i
Skapastiftelsen, Finn upp och Årets uppfinnarkvinna.
Utan våra lokala föreningar med den direkta kontakten med våra medlemmar och vårt
centrala nätverk med organisationer och myndigheter som ständigt måste hållas levande
klarar vi inte vår uppgift.
Vi hoppas att genom denna verksamhetsberättelse kunna visa på de möjligheter som
Svenska Uppfinnareföreningen bidrar med för att Sverige ska behålla sin konkurrenskraft
och sitt välstånd i framtiden genom innovationer som leder till nya och växande företag.
Mats Olsson, Ordförande

Kjell Jegefors, Vd
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Svenska Uppfinnareföreningen – SUF
är en riksorganisation med 31 lokala uppfinnareföreningar som representerar
landets uppfinnare. Dessa är verksamma i näringslivet, företrädesvis i mindre
företag, inom universitetssektorn och som enskilda uppfinnare.
Syftet med Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet är att främja
innovationsklimatet, i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till
den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen.
Svenska Uppfinnareföreningen skall både direkt och genom lokalföreningar
målmedvetet arbeta för att;
 samla och sprida kunskap om uppfinnandets allmänna och individuella
betingelser
 samla en kompetent uppfinnarkår för uppfinnandets utveckling och
nyttiggörande i näringsliv och samhället i övrigt
 skapa erforderliga resurser för de enskilda uppfinnarnas verksamhet
 främja uppfinningarnas förverkligande inom den svenska
företagsamheten
 bevaka och medverka till patentväsendets allmänna tilltro och utveckling
 utgöra ett forum för medlemmarnas idéutbyte och samverkan
 öka förståelsen om uppfinnandets betydelse som kulturinsats och
 ekonomisk faktor
 vidga samverkan mellan enskilda uppfinnare, utbildningsväsendet,
forskningen och näringslivet



utveckla och främja internationell uppfinnarsamverkan



främja ungdomars engagemang inom uppfinnande och teknisk
utveckling

Organisation
Verksamheten bedrivs dels inom Svenska Uppfinnareföreningen med 31
lokalföreningar, dels inom SUF Service AB.
Svenska Uppfinnareföreningen och lokala föreningar
Svenska Uppfinnareföreningen är en ideell förening som, tillsammans med de
lokala föreningarna, arbetar ideellt, allmännyttigt och är partipolitiskt obunden.
Svenska Uppfinnareföreningens styrelse, arbetsutskott, revisorer och valnämnd
Svenska Uppfinnareföreningens styrelse valdes vid årsmötet 2013 och
konstituerade sig enligt följande:
Ordförande: Mats Olsson.
Ledamöter: Marianne Almesåker, Roland Lindkvist, Åsa Magnusson,
Lena Nyström, Anne Närhi, Örjan Strandberg, Gun-Britt Limseth och
Vilhelm A. Welin.
Gun-Britt Limseth avgick från styrelsen november 2013.
Föredragande: Kjell Jegefors, vd.
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Styrelsens arbetsutskott: Mats Olsson ordförande, Anne Närhi, Örjan
Strandberg, Vilhelm A. Welin ledamöter och Kjell Jegefors ledamot, Vd och
föredragande.
Styrelsen har under året genomfört sju protokollförda möten. Sedan ordinarie
årsmötet i juni har fem möten genomförts. Förutom styrelsemöten sker möten
i styrelsens arbetsutskott varav sju är protokollförda.
Revisorer: Kaj Strandberg, auktoriserad Revisor.
Lekmannarevisorer: Sonny Persson och Gudrun Svensson.
Valnämnd: Anne Närhi, ordförande och sammankallande. Ledamöter: Stefan
Andtbacka och Anders Jansson.

Lokala Uppfinnarföreningar 2013
AFI
Blekinge Uppfinnareverkstad
Bohus-Dals Uppfinnareförening – Heureka
Dala Bergslags Uppfinnare
Finnvedens Uppfinnarförening
Göteborgs Uppfinnareförening, GUF
Idé-Akuten i Boden
Idé-Forum Skellefteå
Idéforum Ångermanland
Idélaget, Sundsvalls Uppfinnarförening
Jämtlands Uppfinnarakademi
Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge
Lidköpings Idé- & Uppfinnareförening, LIDÉ
LIST i Västra Mälardalen
Malmö Uppfinnarförening
Möckeln Innovation
Oppinova Innovatörs- och Uppfinnareförening
Roslagsinnovation, ROIN
STIK Stockholms Innovatörskrets
SUF - Örebrogruppen
SUF Helsingborg
SUF i Östergötland
Sundsvall-Timrå Uppfinnare o Innovationsförening, STUIF
Täby-Danderyd Uppfinnarförening, TDU
Uppfinnarföreningen i Umeå
Uppfinnarna i 7-härad
Uppfinnarna Kalmarsund
Uppsala Idé & Uppfinnarförening
Västra Värmlands Uppfinnarförening, VVU
Zp@ze Innovation
Älmhults Idéförening

Västerås
Svängsta
Uddevalla
Ludvika
Värnamo
Göteborg
Boden
Skellefteå
Örnsköldsvik
Sundsvall
Östersund
Karlshamn
Lidköping
Kungsör
Malmö
Karlskoga
Flen
Norrtälje
Stockholm
Örebro
Helsingborg
Linköping
Timrå
Stockholm
Umeå
Borås
Kalmar
Uppsala
Arvika
Norrtälje
Älmhult
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Föreningsmedlemmar Vid föreningens årsmöte 2008 fastställdes föreningens
nuvarande stadgar. Från och med 2009 är samtliga medlemmar i en lokal
förening också medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen.
Statistik medlemmar 2013
Lokalt anslutna medlemmar
Direktanslutna medlemmar
Företagsmedlemmar
Medlemmar totalt (2013-12-31)

1 829
370
127
2 337

Totala antalet medlemmar är oförändrat medan antalet företagsmedlemmar har
minskat med 50. Flera av dem har övergått till att bli individuella medlemmar.

Bevakning av årsavgifter:
Under 2013 bevakades 1 955 ärende i total 83 länder på uppdrag av 264
uppfinnare enligt följande: 1678 patent i 71 länder, 164 design i 20 länder
113 varumärke i 30 länder.
Bevakningen omfattar främst (antal ärenden det vill säga
patent/design/varumärke): Sverige 353 ärenden, Europa 202 ärenden, USA 186
ärenden, Tyskland 113 ärenden, United Kingdom 110 ärenden.

SUF Service AB
har till ändamål att förvalta Svenska Uppfinnareföreningens tillgångar, utveckla
administrativ service till föreningen och i övrigt utveckla en servicefunktion för
olika intressenter inom uppfinnandet.
Styrelsen valdes vid ordinarie årsstämma 2013-05-05 enligt följande;
Ordförande: Kjell Jegefors
Ledamöter: Mats Olsson och Vilhelm A Welin.
Föredragande: Kjell Jegefors
Revisorer: Kaj Strandberg, aukt. revisor, samt Lars Jäderström, aukt rev.
suppleant.
Sonny Persson och Gudrun Svensson är lekmannarevisorer.
Servicebolagets styrelse har haft åtta protokollförda möten.

AB SUF Innovation
Bolaget är för närvarande vilande.

Centrum för Innovation, CIEL AB
Svenska Uppfinnareföreningen, är delägare i CIEL, Centrum för Innovation i
Lidköping, som bland annat driver utbildningsverksamhet genom Idéum, ett av
Svenska Uppfinnareföreningen ägt varumärke. Svenska Uppfinnareföreningen
har ökat sitt delägarskap under 2013 och äger nu 12,5 procent av aktierna.
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Uppfinnarkollegiet
Uppfinnarkollegiet antog nya stadgar 2013, som bekräftade att
Uppfinnarkollegiet och rådets ledamöter har blivit medlemmar i Kollegiet.
Kollegiets nya stadgars portalparagrafer säger följande:
§1. Bakgrund.
Uppfinnarkollegiet har antagit dessa nya stadgar för att markera sin ändrade
juridiska ställning, från stiftelsen Svenska Uppfinnarkollegiet till den ideella
föreningen Uppfinnarkollegiet. Stiftelsen tillkom på initiativ av Curt
Nicolin, Gad Rausing och Håkan Lans. Uppfinnarkollegiet är sedan 2010 en
självständig del av Svenska Uppfinnareföreningen, som administrerar
Uppfinnarkollegiets ekonomi. Kollegiets ledamöter arbetar ideellt.
§2. Namn.
Den ideella föreningens namn är Uppfinnarkollegiet (UK), och på engelska
the Swedish Inventors’ Council.
§3. Ändamål.
Föreningen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och
utveckling. Särskild uppmärksamhet ska därvid ägnas kunskapen om
uppfinnandets betydelse för samhället, villkoren för nyskapandet och
kvaliteten och nivån på uppfinnandet.
Ordförande i Uppfinnarkollegiet är Carl-Johan Westholm och vice ordförande
Dan Brändström.
Under hösten har tre seminarier genomförts: Tekniska Museets verksamhet – och
Europeiska patentverkets. Hur ska vi i Sverige få fler arbetstillfällen och
lönsamma företag? Har Frankrike patent på nya patent?

Stiftelsen SKAPA
Svenska Uppfinnareföreningen är tillsammans med Stockholmsmässan stiftare
till stiftelsen SKAPA.
Styrelseledamöter har under 2013 varit:
Mats Olsson, Svenska Uppfinnareföreningen, ordförande
Björn Lindforss, Stockholmsmässan AB
Patric Sjöberg, sekreterare, Stockholmsmässan AB
Charlotte Brogren, VINNOVA
Ann-Louise Persson, VINNOVA
Göran Lundwall, ALMI Företagspartner AB
Andreas Uhmeier, ALMI Företagspartner AB
Agne Johansson, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond
Bo Hallgren, Bo Hallgren Consulting.
Under 2013 har 3 styrelsesammanträden, 1 sammanträde med huvudmännen och
1 jurysammanträde ägt rum.
Stiftelsen delar årligen ut SKAPA- utvecklingsstipendier både nationellt och
regionalt samt pris till Framtidens Innovatör.
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Stiftelsen SKAPA Utvecklingsstipendium 2013
Under verksamhetsåret 2013 har stipendium på 600 000 kr utbetalats för
förtjänstfulla insatser när det gäller att utveckla nya produkter och tjänster.
24 länsfinalister har dessutom erhållit 20 000 kr vardera.
Ekonomiskt bidrag till stiftelsens stipendier och administration har erhållits från
ALMI Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond
och SEB och Stockholmsmässan AB.
Stiftelsen SKAPA Framtidens Innovatörer 2013
Personer födda mellan 1983 och 1994 fick chansen att vara med och tävla om
150 000 kr. Tre nationella vinnare fick 75 000 kr, 50 000 kr respektive 25 000 kr.
21 länsvinnare fick 10 000 kr vardera.
Ekonomiskt bidrag till stipendiet och administrationen har erhållits från
VINNOVA.
Stiftelsen arrangerade under mässan "Eget företag" en prisutdelning samt
muntliga presentationer där de flesta länsfinalisternas uppfinningar
presenterades. Utdelning av de nationella priserna skedde på en Innovationsgala
i Konserthuset.

Svenska Uppfinnareföreningens kansli - personal
Kjell Jegefors, Vd, Maria Necula, patent- och registeransvarig, Malin Mohr,
projektledare och informationsansvarig, Inger Wickström och Susanne Toscha,
föreningsadministratörer. Från och med januari 2014; efterträddes Inger
Wickström av Anne Bengtsson som projektledare/informatör och Anna
Falkenmark projektanställdes som samordnare för MentorRing.
Annika Malmgren, AM Ekonomi & Administration, ekonomi- och redovisning.
Svenska Uppfinnareföreningen kansli är beläget på Sandelsgatan 21, Stockholm.

Av Svenska Uppfinnareföreningen utsedda ledamöter
i företag och organisationer
Olle Siwerssons Minnesfond: Representant Wanja Bellander.
Lagermanska nämnden: Ledamöter Helena Åkerlund, sammankallande, Anders
Toll, PRV, Ronny Jansson, Ehrners Patentbyrå, Kaj Mickos, Svenska Uppfinnareföreningen, Herman Phalén, PRV.
Stiftelsen Tekniska museet: Ledamot Sten Niklasson.
IFIA, International Federation of Inventors' Associations: Representant Lennart
Nilsson och Kenneth Lindqvist.
Stiftelsen SKAPA: Mats Olsson ordförande och ledamot i stiftelsens nationella
jury. Curt Andersson ledamot i stiftelsens beredningsgrupp.
Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping AB, CIEL:
Styrelseledamot Vilhelm A Welin.

Anslag och finansiering
Föreningens verksamhet finansieras huvudsakligen genom anslag. Under 2013
uppgick anslagen till 4,3 mkr varav ca 2,5 mkr från Vinnova. Almi
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Företagspartner AB beviljade ett bidrag på 400 tkr för 2013. Resterande anslag
utgörs av projektanslag. Det största projektanslaget under 2013 avser det sedan
2011 pågående projektet ”Kvinnliga uppfinnare” som finansieras av
Tillväxtverket och avslutas under 2014. Det projektet utvecklats till ett projekt
under 2014 med 1,7 mkr för att genomför fem mentorringar som också
finansieras av Tillväxtverket. Finansieringen från Vinnova fortsätter även under
2014 både genom ett mer generellt anslag och projektanslag. Det senare avser
programmet, Innovation för Regional Tillväxt, IRT och som sträcker sig över åren
2014 – 2016 och som Vinnova finansierar med 1,5 mkr per år.
Därutöver finansieras den rena föreningsverksamheten av medlemsavgifter.
Under 2013 var avgiften oförändrad 40 kronor för individuell medlem via
lokalförening, 450 kronor för personligt medlemskap i Svenska
Uppfinnareföreningen och 2 325 kronor inklusive moms för
företagsmedlemskap. Den lokala föreningens medlemsavgift till Svenska
Uppfinnareföreningen var också oförändrad 500 kr under 2013.
Totala medlemsintäkterna uppgick 2013 till 515 tkr i princip lika med 2012.
Årsavgiftsbevakning av patent har medfört inkomster på 605tkr – en ökning med
ca 35tkr.
Svenska Uppfinnareföreningen ansvarar för administrationen av Stiftelsen
SKAPAs verksamhet mot en ersättning av 380tkr.
Årsredovisningarna för Svenska Uppfinnareföreningen och SUF Service AB finns
tillgängliga på Svenska Uppfinnareföreningens hemsida
www.uppfinnare.se./SUFnet

Kapitalförvaltning
Föreningens kapital förvaltas sedan november 2011 av Svenska Handelsbanken.
95 % av kapitalet är placerat på räntemarknaden.

Föreningens kapital:
Bokfört värde 2012-12-31
Bokfört värde 2013-12-31

2 335 687 kr
2 364 780 kr
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Verksamheten 2013
Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet har varit fokuserad på:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Föreningsverksamhet
Lobbyverksamhet
Lotsning i innovationssystemet
Utveckling av det innovativa klimatet
Forum för immaterialrättsutveckling
Kvinnliga uppfinnare

De bidrag som Svenska Uppfinnareföreningen har erhållit från Vinnova och
Almi Företagspartner AB har använts för verksamhet inom områdena Lotsning
i innovationssystemet, Utveckling av det innovativa klimatet och Forum för
immaterialrättsutveckling.
Programmen Förenings- och Lobbyverksamhet finansieras med föreningens
medlemsintäkter.
Föreningsverksamhet
Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet bygger på att det finns ett nätverk
av aktiva lokala uppfinnareföreningar där medlemmar träffar likasinnade.
Lokalföreningarna skall var den naturliga kontakten för uppfinnare och där skall
föreningsaktiviteterna initieras.
Under 2013 har fortsatta insatser gjorts för att stärka samverkan mellan centrala
uppgifter och de lokala föreningarnas verksamheter.
I samband med föreningens Årsmöte 2013 togs frågan om behovet av en
gemensam identitet för Svenska Uppfinnareföreningen och lokalkontoren upp
liksom frågan om att byta ut begreppet Svenska Uppfinnareföreningen till
Svenska Uppfinnareförbundet. Årsmötet tillsatte en arbetsgrupp med syfte att
utreda namnfrågan och behovet av en gemensam identitet och former för det.
Arbetsgruppens idéer och förslag presenterades på höstens
Ordförandekonferens. Styrelsen beslutade med anledning av det att ge direktiv
till en ny arbetsgrupp för att se över hur samverkan mellan de centrala
funktionerna i Svenska Uppfinnareföreningen och lokalkontoren kan utvecklas,
förstärkas och formaliseras.
Arbetsgruppens förslag kommer att presenteras på Årsmötet 2014.

Central verksamhet
Svenska Uppfinnareföreningen fokuserar på kontakter med myndigheter,
organisationer och politiker, samt bistår de lokala föreningarna med information
och medlemsförmåner. Myndighetskontakterna består främst av Vinnova,
Tillväxtverket, Patent- och Registreringsverket samt Almi företagspartner.
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Aktörsrådet, Företagarna, Sveriges Ingenjörer
Under 2013 har Svenska Uppfinnareföreningen utvecklat de under 2012
etablerade kontakterna med Företagarna, Sveriges Ingenjörer och Aktörsrådets
medlemmar. De utvecklade kontakterna med dessa organisationer har på ett
förnämligt sätt vidgat Svenska Uppfinnareföreningens kontaktnät och skapat en
starkare grund för att driva våra frågor

Lotsning/vägledning
Idag handlar allt om kommunikation. Svenska Uppfinnareföreningen utvecklar
löpande sina kommunikationskanaler och har under 2013 skapat nya. Ett
exempel på detta är samverkan med ”Aktörsrådet”. Denna har skapat bättre
underlag för Föreningen bland annat vad avser att biträda med lotsning i
systemen för uppfinnare och entreprenörer. Kontakterna inom Aktörsrådet har
ökat under 2013. Det gäller närmast samverkan med Nyföretagarcentrum,
Winnet och SISP. Föreningen har under 2013 medverkat i olika event såsom
Bazaren, Cafe Eget (V17) och mässan Eget Företag där direktkontakter uppstår
vid samtliga tillfällen med alla kategorier av idégivaren som har ambitioner att
utveckla sig själva och sina idéer.
Svenska Uppfinnareföreningen har en central funktion för att sprida, rikta och
förädla information till målgruppen fria uppfinnare med ostartade företag och
småföretag. Lotsning och vägledning följer planen med utveckling av förebilder,
integration med sociala medier, utvecklad hemsida och aktiviteter inom facebook
och twitter.
Under 2013 gjordes en tidsmässigt begränsad personell förstärkning på kansliet.
Från och med januari 2014 är Anne Bengtsson nyanställd med grafisk kompetens
för att arbeta med hemsida, marknads- och informationsfrågor och sociala
medier.
Lotsningsfunktionen har under 2013 också fått en bredare kontaktyta genom att
utveckla ett regionalt kontaktnät med regionförbund och länsstyrelser.
Frekvensen av förfrågningar och lotsningar till främst Almi, våra lokalföreningar,
PRV och patentombud samt till Innovation On Line och vår egen hemsida är
alltjämt hög. Vi har kunnat notera att inriktningen på olika förfrågningar har
förskjutits mer till det immaterialrättsliga området främst patent och design.
Samverkan inom Aktörsrådet har under 2013 resulterat i gemensamma kontakter
med både myndigheter såsom Tillväxtverket, Vinnova och Almi och
konkretiserats i direktkontakt med näringsdepartementet.
Dessa kontakter utvecklades under hösten 2013 särskilt med Tillväxtverket med
syfte att se möjligheter till framtida finansieringsformer i form av
verksamhetsbidrag till aktörsrådets medlemmar. Utredningen kring
verksamhetsbidraget har dock tidsmässigt inte kunnat anpassas till 2014 års
budgetar utan blir för Svenska Uppfinnareföreningen aktuellt först from 2015.
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Samarbete Svenska Uppfinnareföreningen och Hjälpmedelsinstitutet
Den 3 oktober startade i form av ett seminarium på De svenska
Innovationsdagarna i praktiken Svenska Uppfinnareföreningens och
Hjälpmedelsinstitutets samarbete kring uppfinningar inom hjälpmedelsområdet.
Uppfinnare med produkter inom området medverkade och delade med sig av
sina erfarenheter. Svenska Uppfinnareföreningens del i projektet är på 2 år, och
medel kommer från Jimmy Dahlstens fond och från DHR.
Träffen var den första inom det nätverk som nu bildas för uppfinnare, företagare
och finansiärer med intresse för att nya och förbättrade hjälpmedel kommer fram
till äldre och funktionshindrade. Alla närvarande på träffen kommer att ingå i
nätverket, och få mer info per mail. Träffen har följts upp av två träffar i början
av 2014 med ett lika stort intresse från de deltagande.
En tanke som väcktes på denna träff var att projektet kanske kan skapa en
databas/förmedlingstjänst/”fönster” där information om uppfinningar i olika
utvecklingsskeden kan presenteras, samtidigt som behov som behöver lösas kan
läggas upp på samma ställe. På så sätt kan både
upphandlare/myndigheter/företag och uppfinnare liksom behovsägare dra nytta.
Målet med projektet är att erbjuda ökad kunskap kring utveckling av
uppfinningar inom hjälpmedelsområdet, nätverk med uppfinnarkollegor,
organisationer och företag, samt information om olika finansieringsmöjligheter
och stipendier.
Hjälpmedelsinstitutet läggs ned sista april 2014 och stor del av dess verksamhet
förs över till ”Myndigheten för delaktighet” som startar sin verksamhet den 1
maj 2014. Den verksamhet som Svenska Uppfinnareföreningen och Institutet
samverkar kring finns inte med i den nya myndigheten. Här kan finnas utrymme
för Svenska Uppfinnareföreningen att ytterligare aktivera sig inom
hjälpmedelsområdet. Samtal förs med bland annat Sveriges Ingenjörer, SKL och
Vinnova om detta.
Den Svenska Innovationsdagen 2013 genomfördes i oktober i samarbete med
Nyföretagarcentrum och mässan Eget Företag.
Svenska Uppfinnareföreningen ansvarade för ett seminarium under
Innovationsdagen tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet kring uppfinningar
inom hjälpmedelsområdet. Vidare genomfördes höstens Ordförandekonferens
med tema ”Samverkan lokalt/centralt och behovet av varandra”. Ett tema som
återkommer på Årsmötet 2014.
Utveckling av det innovativa klimatet
Förstärkning av det innovativa klimatet har under 2013 främst skett genom en
utvecklad samverkan med Aktörsrådets medlemmar men också med ett starkt
utbyte, kontakter och aktiviteter med flera andra aktörer såsom ISF –
Ingenjörssamfundet, Unionen, DTM – Diplomerade Teknikmäklare, IVA, FUI,
Riksdagens forum för Uppfinningar och Innovationer, PRV, Tekniska museet,
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Hjälpmedelsinstitutet, DHR, media, patentbyråer, jurister och näringslivet med
intresse för innovation.
Genom samarbeten och egen verksamhet sker också arbetet med ett 10-tal
regelbundet återkommande aktiviteter för att sprida stipendier/tävlingar.
Svenska Uppfinnareföreningens huvudprojekt för utveckling av det innovativa
klimatet är Innovation för Regional Tillväxt, IRT. Under 2013 har kontakter tagits
för att identifiera möjliga regionala noder för ett IRT. Skellefteå, Kalmar och
Lidköping har visat ett intresse och samtal har inletts. Effekten av projektet ska
vara att uppfinnare/idébärare lättare ska få möjlighet att verifiera och realisera
sina idéer. Vinnova har gett ekonomiskt stöd för IRT projektet under perioden
2013/14 – 2016.
Beträffande utveckling av det innovativa klimatet ingår även den under 2013
påbörjade satsningen inom handikapp- och hjälpmedelsområdet. Det har bland
annat resulterade i ett seminarium i oktober med syfte att skapa ett nätverk kring
”Uppfinningar som hjälpmedel”. Vidare har en utlysning av stipendier för
vardagliga handikapphjälpmedel gjorts. Ett 60-tal ansökningar till
utvecklingsstipendier kom in varav tre belönades med 50 000kr vardera.
Internationella kontakter
Internationella kontakter och aktiviteter
Att utveckla det internationella samarbetet med inriktning mot uppfinnare görs
för närvarande huvudsakligen genom IFIA, International Federation of Inventors
Associations. IFIA har idag ca 80 medlemmar.
Deltagande i internationella uppfinnarutställningar till förmånliga villkor för
nationella föreningar och dess medlemmar, är en betydande del av IFIAs
engagemang. Svenska Uppfinnareföreningens närvaro och presentation av
svenska uppfinningar på de internationella uppfinnarutställningarna röner ett
stort intresse och har varit en framgång för flera uppfinnare.
IFIA går in i ett nytt skede 2014 i samband med ordförandebyte. Svenska
Uppfinnareföreningen har under 2013 påbörjat en utredning om förutsättningar
finns för ett större engagemang från svensk sida i att utveckla IFIA, dess
verksamhet och organisation. Den utredning som påbörjats syftar till att IFIA bör
utvecklas till en mer tydlig serviceorganisation för de nationella föreningarna.
Syftet är att inför IFIAs Generalförsamling 2014 kunna presentera ett förslag till
ny organisation och verksamhetsutveckling.
Vi kommer samtidigt under 2014 att undersöka om möjligheter och intresse finns
till en rekonstruktion av det Nordiska samarbetet som även skulle kunna
inkludera de baltiska länderna.

Bevakning av årsavgifter:
Under 2013 bevakades 1 955 ärende i total 83 länder på uppdrag av 264
uppfinnare enligt följande: 1678 patent i 71 länder, 164 design i 20 länder
113 varumärke i 30 länder.

12

Bevakningen omfattar främst (antal ärenden det vill säga
patent/design/varumärke): Sverige 353 ärenden, Europa 202 ärenden, USA 186
ärenden, Tyskland 113 ärenden, United Kingdom 110 ärenden.

Lobbyverksamhet
I lobbyverksamheten har Svenska Uppfinnareföreningen under de senaste åren
tydligt prioriterat frågor som rör uppfinnandets villkor och att göra politiker och
myndigheter uppmärksamma på uppfinnarens viktiga roll i innovationssystemet. Det har huvudsakligen gällt ekonomiska frågor, tillgång till
utvecklingskapital och immaterialrättsliga frågor.
Under 2013 beslutade Riksdagen om Investeraravdraget – ett önskemål som
Svenska Uppfinnareföreningen har verkat för under flera år.
Arbetet med och samverkan kring utredningen Innovation för Regional Tillväxt,
IRT, är den allra väsentligaste delen i föreningens lobbyverksamhet under 2013.
Samverkan med Riksdagens Forum för Uppfinningar och Innovationer har
fortsatt med frukostmöten och i december genomfördes för sjätte året i rad en
utställning i riksdagen med 10 uppfinnare som fått SKAPA stipendier alt
stipendium för SKAPA Framtidens Innovatör. Ett mycket uppskattat evenemang
hos både riksdagsledamöter och Skapavinnare.
Aktuella frågor inför 2014 med syfte att stimulera uppfinnare och företagare att
bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet är enligt Svenska
Uppfinnareföreningen bland annat






att Innovation för Regional Tillväxt införs
att utvecklingskostnader får dras av mot tjänsteinkomster
att förbättrad rådgivning angående strategier för immateriellt skydd skapas
att en rättsskyddsförsäkring med statlig garanti som täcker immaterialrättstvister
införs
att det statliga riskkapitalet effektiviseras så att fler idéer finansieras i tidiga
skeden och att samarbetet med engagerade privatfinansiärer ökar

Media
Svenska Uppfinnareföreningen har medverkat i flera artiklar om uppfinnande
och innovation i dags- och veckopress. Även hos radio och TV har intresset ökat
för innovationer och uppfinningar vilket lett till ett flertal kontakter under året.
Ett närmare samarbete har sökts med Ny Teknik.
Svenska Uppfinnareföreningen har ett löpande samarbete med tidningen
Uppfinnaren & Konstruktören i vilken föreningen disponerar två medlemssidor.
Tidningen utkommer med sex nummer per år och Svenska
Uppfinnareföreningens medlemmar kan förmånligt prenumerera på tidningen.

Forum för immaterialrätt
Under 2013 har föreningen aktivt sökt samråd med andra intressenter, olika
stiftelser, Sveriges Ingenjörer och Företagarna för att studera och föreslå former
som kan underlätta, förbilliga och undvika rättstvister kring immaterialrättsliga
frågor.
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På såväl lokal som central nivå informerar föreningarna på olika sätt informera
kring patentstrategi – det vill säga försöka få uppfinnare att handskas med
immaterialrätt på ett sådant sätt att de ska undvika att framtida konflikter
uppstår. Svenska Uppfinnareföreningens egen tjänst, bevakning av immateriella
årsavgifter, har kommit att delvis utvecklas till att även omfatta en mer generell
rådgivningstjänst kring immateriella strategier. Det gäller även för flera av våra
lokalkontor. Det finns i vår målgrupp en stor osäkerhet och okunnighet kring
dessa frågor.
I samverkan med Sveriges Ingenjörer har två seminarier genomförts under 2013.
Att utveckla nuvarande möjligheter till medling till ett praktiskt förfarande som
innebär att innovatören kan få ett snabbt och billigt besked om sannolikt utfall av
en process. Ett seminarium kring detta genomfördes under våren 2013. Det andra
seminariet behandlade möjligheten att få allmänt åtal att generellt omfatta även
patentintrång. Svenska Uppfinnareföreningens uppfattning är att "Patentbrott"
bör likställas med annan ekonomisk brottslighet som generellt faller under
allmänt åtal.
Under senare tid har immaterialrättsfrågorna aktualiserats i samhällsdebatten
och Svenska Uppfinnareföreningen är en remissinstans i arbetet med en
europeisk gemensam patentlagstiftning -långsiktigt - där föreningen försöker
bevaka den enskildes roll och position i de olika förslag som tas fram genom EU.
Under 2013 lämnade vi remissvar på betänkandet från Patentlagsutredningen –
SOU 2013:48.
Ett av Svenska Uppfinnareföreningens mål är att bli en organisation med goda
kunskaper och insikter om uppfinnares IPR-frågor. Syftet är att främst arbeta
som en policyskapande aktör i ett uppfinnarperspektiv.
Kvinnliga uppfinnare
Svenska Uppfinnareföreningen driver projektet ”Kvinnliga uppfinnare 2011–
2014” som finansieras med medel från Tillväxtverket, i deras satsning Främja
Kvinnors Företagande. Syftet är att fler kvinnor ska ges möjlighet att utveckla
sina idéer till marknadsanpassade innovationer genom konceptet MentorRing®.
Under 2013 har Regionförbund och Länsstyrelser kontaktats med ansökningar
om regionalt/lokalt stöd till mentorringar. Resultatet har vari blygsamt men ett
visst gehör har kommit under 2014 samtidigt som Tillväxtverket genom ett nytt
anslag för 2014 aktivt stöder fem Mentorringar och att en särskild projektledare
har kunnat engageras. Sammantaget en mycket positiv utveckling för
programmet Kvinnliga Uppfinnare.
Svenska Uppfinnareföreningen i framtiden
I Den fria Uppfinnaren presenteras bredare beskrivning av föreningens
verksamhet med en tydligare vision av verksamheten inför de närmast
kommande åren.
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