
Svenska Uppfinnareföreningen 
Styrelsen april 2014/ kjell 
 
 
Motioner till årsmötet 2014. 
Styrelsens behandling av inkomna motioner 
 
1) Motion Kenneth Palmestål. (sammanfattning) 
Information om hur man gör: SUF ska ställa krav på PRV och EPO att de skall erbjuda 
uppfinnare en normal betalningsprocedur och marknadsmässiga betalningsvillkor för 
sina avgifter. Dvs en faktura skall sändas till uppfinnaren i god tid före förfallodag, minst 
tre veckor. På fajturan skall finnas ett konto – eller bankgironummer i svensk resp 
europeisk bank. Beloppet på fakturan skall täcka eventuella bankavgifter och 
kursförändringar så att om uppfinnaren betalar beloppet senast på förfallodagen så 
skall inga andra kostnader tillkomma.   
Av förnyelseavgiften ska framgå vad som är förnyelseavgift resp vad som är kostnader 
för att förmedla betalningen.  
 
Styrelsens beslut. 
Motionen behandlar PRVs resp EPOs administrativa rutiner vid årsavgiftsbevakningar. 
Svenska Uppfinnareföreningen har svårt att på verka EPOs rutiner. Beträffande PRVs 
rutiner kommer föreningen att ta upp frågan i PRVs kundgrupp, där vi är representerad, 
för ett klarläggande hur PRVs rutiner ser ut. 
Med denna åtgärd föreslår styrelsen att motionen kan anses vara besvarad.  
 
Motion Örjan Strandberg (sammanfattning) 
Yrkar på att föreningens ordinarie årsstämma utser Service AB´s styrelse, på förslag från 
föreningens styrelse och att personunion mellan förenings- och bolagsstyrelse tydligt 
uppfylls genom minst fyra representanter från föreningens styrelse. 
 
Styrelsens diskussion och beslut.  
I styrelsens diskussion kring motionens föreslag - att beslutet om att utse 
styrelseledamöter till Servicebolagets styrelse flyttas från föreningsstyrelsen till 
Årsmötet och att förslaget till ledamöter i bolagsstyrelsens ska komma från 
föreningsstyrelsen – finner motionären Örjan Strandberg inte skäl till att förslaget 
kvarstår.  
Styrelsen finner därmed att motionen till denna del inte längre föreligger.  
 
I motionen föreslås vidare att en personunion ska gälla mellan de båda styrelserna 
med minst fyra representanter.  
 
Styrelsen bedömer att bolagsstyrelsen inte bör vara alltför stor och att det kan finnas 
behov av att bolagsstyrelsen tillförs extern kompetens som inte enbart kan fyllas av 
ledamöterna i föreningsstyrelsen utan att styrelsen behöver kompletteras med externa 
ledamöter. 
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks vad gäller behovet av personunion mellan 
föreningsstyrelsen och bolagsstyrelsen.  
Styrelsen föreslår vidare att det ska ske genom att ledamöterna i föreningsstyrelsens 
Arbetsutskott också föreslås och utses till ledamöter i bolagets styrelse.  Personunionen 



mellan styrelserna får dock inte till antalet ledamöter understiga en tredjedel av antalet 
ledamöter i föreningsstyrelsen. Bolagsstyrelsen äger vid behov kunna komplettera 
antalet ledamöter i styrelsen med extern kompetens.  
 
Motion Örjan Strandberg 
I motionen yrkas på en ändring i endera SUF Service AB bolagsordning §3: ”Bolaget skall 
förvalta SUFs tillgångar …….” 
eller i SUFs stadgar §11: ”För förvaltningen av SUFs tillgångar ansvarar styrelsen” 
 
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks.  
Med hänsyn till att SUFs tillångar redovisas inom föreningen är det lämpligt att ansvaret 
för förvaltningen av tillgångarna ska ligga på föreningsstyrelsen.  
§3 i bolagsordningen för Servicebolaget ska därför vid bolagets årsstämma ändras och 
ansvaret för förvaltningen av SUFs tillgångar strykas.   
 
Bilagor: 
Kenneth Palmeståls motion. 
Örjan Strandbergs motion 
 
 







Svenska Uppfinnareföreningen 
Styrelsen April 2014/Kjell 
 
 
 

Styrelsens förslag till proposition till Årsmötet maj 2014. 
Styrelsen tillsatte i januari en arbetsgrupp för frågor om hur samverkan mellan de 
centrala funktionerna i Svenska Uppfinnareföreningen och lokalkontoren kan utvecklas, 
förstärkas och formaliseras. Arbetsgruppen består av Roland Lindkvist, 
sammankallande, Ann Iberius – Orrvik, Nils-Olov Sjöberg och Kjell Jegefors. 
Arbetsgruppen har lämnat bifogade förslag till dels gemensamma utgångspunkter för 
samverkan dels förslag till ”Överenskommelse mellan Svenska Uppfinnareföreningen 
och lokal uppfinnareförening”. 
 
Proposition 

Styrelsen för Svenska Uppfinnareföreningen föreslår Årsmötet att besluta om att mellan 
Svenska Uppfinnareföreningen och lokala föreningar ska formella överenskommelser 
träffas. Utgångspunkt till sådan överenskommelse är bifogat. 
Årsmötet föreslås vidare besluta att kontakt ska tas med befintliga lokala 
medlemsföreningar för sådana diskussioner med erbjudande att teckna 
överenskommelser i enlighet förslaget och att det får ske inom ramen för en 
tvåårsperiod. 
 
Bilagor: 
Gemensamma utgångspunkter 
Överenskommelse 2014-04-10 

 



Arbetsgruppen centralt/lokalt 
Roland Lindkvist, 
Ann Iberius – Orrvik 
Nils-Olov Sjöberg 
Kjell Jegefors 
2014-04-11 
 
Gemensamma utgångspunkter för Svenska Uppfinnareföreningen och lokala 
uppfinnareföreningar inom ramen för samverkan mellan dem. 
 

 Svenska Uppfinnareföreningen är den övergripande och samlande 
representanten i Sverige för sina medlemmar och medlemsföreningar med syfte 
att centralt verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet den 
enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och 
välståndsutvecklingen i samhället.  
 

 Svenska Uppfinnareföreningen för externt föreningarnas gemensamma talan i 
övergripande ärenden och i kontakter med myndigheter och organisationer som 
verkar för uppfinnandet i vårt land. 

 
 Svenska Uppfinnareföreningen leder verksamheten i enlighet med Årsmötets 

beslut. Årsmötet består av representanter från de lokala uppfinnareföreningarna 
och dess medlemmar. 

 
 Svenska Uppfinnareföreningen organiserar verksamhet som stärker 

samhörighetskänslan mellan Svenska Uppfinnareföreningen och lokala 
föreningar främst genom marknadsföring, informationsmaterial, utbildning och 
hemsida. 

 
 Svenska Uppfinnareföreningen verkar för att tidningen Uppfinnaren & 

Konstruktören ska ses som Svenska Uppfinnareföreningens organ och vara ett 
medel för att öka samhörigheten mellan medlemmarna.  

 
 
 



Arbetsgruppen centralt/lokalt 

Roland Lindkvist, 

Ann Iberius – Orrvik 

Nils-Olov Sjöberg 

Kjell Jegefors 

2014-04-10/13 

ÖVERENSKOMMELSE   

 

Mellan lokalföreningen XX, LUF, och Svenska Uppfinnareföreningen har följande 

överenskommelse träffats. 

 

Svenska Uppfinnareföreningen är en riksorganisation för lokala uppfinnarföreningar, personer 

och företag. Föreningen har till syfte att centralt verka för främjandet av innovationsklimatet 

och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och 

välståndsutvecklingen i samhället.  

Svenska Uppfinnareföreningen arbetar ideellt, allmännyttigt och är partipolitiskt obunden 
 

Lokalföreningen XX är en ideell förening med säte i …………och verkar lokalt inom 

regionen X för att stödja uppfinnare och utveckla intresset för innovationer och uppfinnandet 

inom sin region och vars verksamhet enligt sina stadgar överensstämmer med Svenska 

Uppfinnareföreningens syften. Lokalföreningen arbetar ideellt och allmännyttigt och är 

partipolitiskt obunden. 

 

§1 Svenska Uppfinnareföreningen och lokalföreningarna samverkar för att främja uppfinnare, 

uppfinnandet och dess villkor. För att stärka de nationella budskapen är parterna ense om att 

gemensamt kommunicera de övergripande målen för verksamheterna vilka fastställs av 

Årsmötet.  

Inom ramen för dessa ambitioner sker kontakter med riksdag, regering, departement, centrala 

myndigheter och samarbetspartners genom Svenska Uppfinnareföreningen.  

 

§2 Svenska Uppfinnareföreningen stöder inom ramen för den nationella verksamheten den 

lokala föreningen i en gemensam strävan att stimulera uppfinnare, uppfinnandets utveckling 

mot innovationer och biträder vid behov föreningen i regionala/lokala kontakter med 

myndigheter och organisationer.  

 

3§ För att tillsammans stärka en gemensam bild av Svenska Uppfinnareföreningen följer 

parterna den grafiska profil som fastställts av styrelsen för Svenska Uppfinnareföreningen och 

som avser sambandet mellan den centrala och lokala föreningen. 

 

4§ Svenska Uppfinnareföreningen ska i samverkan med den lokala föreningen 

 ge den lokala föreningen möjlighet att ansluta sin hemsida till Svenska 

Uppfinnareföreningens hemsida, 

 genom nyhetsbrev mm informera lokalföreningen om aktualiteter inom verksamheten 

 i samband med Årsmötet eller ordförandekonferenser informera/utbilda nya 

styrelseledamöter i styrelsearbetet och om samarbetet mellan lokala föreningar och 

Svenska Uppfinnareföreningen  

 erbjuda studiecirklar - material kring föreningsaktuella frågor   

 inom ramen för Svenska Uppfinnareföreningens avtal med Uppfinnaren & 

Konstruktören verka för ökat utrymme i tidningen för lokalföreningarnas olika 

aktiviteter.  



 

§5 Lokalföreningen har i enlighet härmed ansökt om medlemskap i Svenska Uppfinnareföreningen.  

 

§6 Svenska Uppfinnareföreningens styrelse har godkänt LUF som en lokalförening inom Svenska 

Uppfinnareföreningen. Lokalföreningens medlemmar är genom sitt lokala medlemskap också 

medlem i Svenska Uppfinnareföreningen och är därmed rösträttsberättigade vid val på Svenska 

Uppfinnareföreningens årsmöte.  

 

§7 För varje lokalförening utgår en årlig medlemsavgift till Svenska Uppfinnareföreningen. 

Föreningsavgiften fastställs av Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte och faktureras 

föreningen årsvis under första kvartalet.  

 

§8 Det utgår även en individuell medlemsavgift för medlemskap i Svenska 

Uppfinnareföreningens som är obligatorisk. Avgiften beslutas av Svenska 

Uppfinnareföreningens årsmöte och faktureras föreningen samtidigt med föreningsavgiften 

enligt en av föreningen inlämnad medlemsförteckning .  

 

Denna överenskommelse gäller tills vidare. Överenskommelsen kan sägas upp på endera 

partens begäran vid närmast kommande årsskifte.  

Styrelsen för Svenska Uppfinnareföreningen äger, om den lokala föreningen bryter mot denna 

överenskommelse eller andra skiljaktigheter uppstår, besluta om att utesluta den lokala 

föreningen från Svenska Uppfinnareföreningen om den lokala föreningen bryter mot denna 

överenskommelse eller andra skiljaktigheter uppstår.  

 

2014 –XX-XX 

 

 

 

Svenska Uppfinnareföreningen    Lokala uppfinnarföreningen 


