Motivering for valnämndens förslag till val av ordförande och
styrelseledamöter för Svenska Uppfinnareföreningen Z0t4 -2015

Valnämnden har ett uppdrag från Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar via stämman att
föreslå ordförande och styrelseledamöter med syftet att åstadkomma ett så effektivt och bra
styrelsearbete som möjliet som vilar på föreningens stadgar.
Utgångspunkten för arbetet har varit att finna kandidater som passar väl in i styrelsen för Svenska
Uppfinnareföreningen och för dagens och framtidens förändringar som föreningen står inför.

Valnämnden har på ett systematiskt sätt prövat olika möjligheter och lösningar. Valnämnden började
sitt arbete med att intervjua samtliga nu sittande (och ledamöter som lämnat sitt uppdrag i förtid) för
att få deras syn på styrelsearbetet och - gruppen och hur det har fungerat.
Fram

tillden

15 februari 2OL4har sammanlagt nio medlemmar nominerat sex olika kandidater.

Utöver dessa nomineringar har valnämnden själv diskuterat även andra möjliga kandidater ur
förenings- och styrelseaspekt. Detta innebär att ett antal frågeställningar ska optimeras för att
åstadkomma ett så effektivt och bra styrelsearbete som möjligt, nämligen
- Kontinuitet inom föreningen i stort och inom styrelsen
- Representation av lokalföreningar med geografisk spridning
- Representation av en stockholmsförening i taget, Stik alt TDU
- Förankring i resp. lokalförening för en stark koppling centralt - lokalt
- Erfarenhet och kompetens
- Samarbete inom styrelsen

- Föryngring av styrelsen
- Jämn fördelning av kvinnor och män
Valnämnden har sedan januari 2014 arbetat med att finna kandidater till styrelseledamöter som ska
väljas på årsmötet maj 2014. Efter den 11 april 20L4 har valnämnden även arbetat med att finna en
ny ordförande efter ett meddelande från sittande ordföranden Mats Olsson att han inte ställde upp
för omval inför en ny period.

Arbetet fram till den 10 april20L4 resulterade i ett förslag som var förankrad i hela styrelsen och hos
ordföranden och listan överlämnades till kansliet den 10 april. Efter att Mats Olsson meddelade om

att han inte vara omvalbar fokuserades valnämndens arbete på att på mycket kort tid hitta en ny
ordförandekandidat. Valnämnden fann att det enda rimliga på så kort varsel var att vända sig till
personer som har en god kännedom om Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet och av
praktiska skäl var bosatta i eller nära Stockholm.

Valnämnden arbetade fram en lista på en handfull kandidater och av dessa, Stig Löfgren, accepterade
nomineringen till ordförande under ett år. Eftersom ordförandeposten är den viktigaste i en förening
och avgörande för många av ledamöterna påverkade ändringen på ordförandeposten valnämndens
nya förslag per den L maj 2Ot4.

Valnämndens förslag kan sammanfattas

o

i

att vi rekommenderar att Stig Löfgren väljs till ordförande i föreningen för ett år med
följande motivering: Stig är en utomordentligt erfaren och kunnig person med lång
erfarenhet av Svenska Uppfinnareföreningen samt start och drift av en lokal
uppfinnareförening, TDU (Täby Danderyd Uppfinnarförening, www.TDU.nu), han har
ett äkta engagemang i uppfinnarfrågor och förespråkar föreningsdemokrati, bl a
tra nspa re ns mel

o
o

{

la

n föreni ngen och se rvicebolaget.

att Stig bedöms ha goda förutsättningar att tillsammans med övriga ledamöter i
styrelsen föra föreningen framåt
att under Stigs ledning kommer styrelsearbetet att präglas av målstyrning, ordning
och planering. Ledamöterna kommer att engageras i föreningens olika
verksamhetsgrenar och styrelsearbetet kommer att kännetecknas av konstruktivt
sa ma rbete, a rbetsglädje och fra mtidstr:o.

att vi rekommenderar att lena Nyström omväljs till ledamot i föreningsstyrelsen för Wå år
med följande motivering:
Lena har en lång och gedigen erfarenhet från arbetet i föreningsstyrelsen och i

servicebolagets styrelse. Hon är ordförande i GUF (Göteborg Uppfinnareförening), uppfinnare

och har ett stort engagemang i uppfinnarfrågor. Hon bidrar till stabilitet, kunskap och
kompetens istyrelsen.

{

att vi rekommenderar att Ann lberius Orrvik väljs till ledamot i föreningsstyrelsen för två år
med följande motivering:
Ann är ordförande i LUF - Uppfinnarna i 7-Härad och själv en uppfinnare (Butterbox). Hon har

en utbildning inom ekonomi, marknadsföring och kvalitetsstyrning, Deltagit i SUFs
arbetsgrupp för "lokal verksamhet - centrala funktione/' och kan bidra till att främja
samarbetet och kommunikationen mellan nationella och lokala nivån. Hon bidrar också till
föryngring av styrelsen.

r'

att vi rekommenderar att Kjell Jegefors väljs till ledamot i föreningsstyrelsen för två år med
följande motivering:
Kjell är starkt involverad i Svenska Uppfinnareföreningens verksamheter sedan flera år tillbaka
som VD och ordförande i servicebolaget. Han har goda kontakter med för SUF viktiga
finansiärer på nationell nivå samt ett stort nätverk av ledande innovationsfrämjande

personer, organisationer, föreningar och myndigheter. Han kommer att bidra till

SUFs

finansiella stabilitet och omvärldskontakter på nationell nivå.

r'

att vi rekommenderar att Olof Hansson väljs till ledamot i föreningsstyrelsen för två år med
följande motivering:
Olof är innovatör och grundare av Whitelines AB. Han har utbildning inom media- och
kommunikation samt innovationsteknik hos innovationsprofessor Kaj Mickos på Mälardalens

högskola. Är f.d innovationsrådgivare på Almi. Innovationskonsult bla till SUF

(innovationsrådet) samt inom PRVs materialrättsstrategi. Olof kommer att bidra till föryngring
av styrelsen samt

tillför viktig kunskap och kompetens utifrån. Har ej föreningserfarenhet men

är nyvald styrelseledamot iTDU.

Följande ledamöter kvarstår ett år på sina styrelseposter:

Marianne Almesåker, Roland [indqvist, Asa Magnusson och Anne Närhi

Därmed har valnämnden föreslagit en ordförande och en styrelse som vi tror kan göra ett bra jobb

tillsammans.

Anne Närhi
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