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Foton på framsidan: Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnarförening, den grundades 1886 av den välkände polarfararen och patentingenjören Salomon August Andrée (bakgrundsbilden)
Källa: Grenna Museum – Polarcenter.
Marit Sundin, vinnare av Årets Uppfinnarkvinna. Mehrdad Mahdjoubi tar emot SKAPAs utvecklingsstipendium av Håkan Lans. Mats Olsson och Malin Mohr träffade Annie Lööf under Almedalsveckan.

Uppfinnaren 2014
Det är väl känt att en betydande grund för samhällets utveckling är alla kreativa, hänförda, positiva och nyfikna människor
som har idéer, tar tag i idéer, utvecklar dem till nya produkter och tjänster. Vi kallar dem kreatörer, uppfinnare, forskare,
innovatörer och entreprenörer. Alla behövs för att samhället ska utvecklas. Uppfinningar och principiellt nya idéer är
grunden till innovation och därför betydelsefulla för Sveriges ekonomiska utveckling.
2014 har varit ett händelserikt år!
Vi har haft fokus på tre konkreta och betydelsefulla projekt – Innovation för Regional Tillväxt (IRT), MentorRing®
och InnovationOnline. Det är vår uppfattning att dessa tre
projekt kommer att få en stor betydelse för föreningarnas
och uppfinnarnas framtid.
Den regionala förankringen av IRT har visat sig vara
mer utmanande än vad vi har trott. Ett tiotal regionala/kommunala kontakter och förhandlingar har gett oss en inblick
i och erfarenhet av den regionalpolitiska verkligheten.
Kontakterna har visat att vår ambition om att få till minst tre
regionala IRT-kontor inom ramen för det pågående pilotprojektet fortfarande står fast.
Tio MentorRingar har genomförts under 2014 med ett
utmärkt resultat. Metoden har förtydligats och utvecklats
inom projektgruppen tillsammans med de åtta processledarna som ledde MentorRing. Ett fint samarbete med regioner,
länsstyrelser och Tillväxtverket har också etablerats. Nu
ligger erfarenheterna från året som grund för en aktiv lansering av MentorRing som en resurs i att medverka till att nya
idéer tar fart. En stark regional förankring eftersträvas.
InnovationOnline formas som en introduktion till innovationsprocessen ifrån att ha varit en ren utbildningssajt.
Vilket bör kunna bli en vital del i den lokala föreningens
verksamhet exempelvis som studiematerial. InnovationOnline finansieras via projektmedel från Tillväxtverket. Utvecklingen har skett i samverkan med Sveriges Ingenjörer.
I ambitionen att påverka det politiska systemet med fokus på uppfinnandets betydelse kommer studien ”Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer” som genomförts
inom Reforminstitutet av forskaren Christian Sandström,
Ratio, att få stor betydelse. Studien visar att 47 procent av de
hundra främsta innovationerna har skapats av uppfinnare
som varit anställda vid ett företag, medan fria uppfinnare
och entreprenörer har bidragit med 33 procent och akademin står för resterande 20 procent.
Rapporten ”Vem tjänar pengar på uppfinningar?” Har
publicerats under året. Med rapporten kastar vi ljuset på om
uppfinningar är lönsamma. Studien har finansierats av
Romanusfonden och genomförts av Torbjörn Larsson,
Sound Around AB.
Under 2014 har vi engagerat oss i Ratios mycket intressanta och omfattande forskningsprojekt ”Financing of
Innovations” och ingår i projektets styrgrupp.
Föreningen anser att den svenska innovationspolitiken
bör ha ett ökat fokus på uppfinningars potential och betydelse.
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I samband med både EU valet och riksdagsvalet 2014
frågade vi de politiska partierna om deras syn på uppfinnandet och Svenska Uppfinnareföreningen. Samtliga
partier uttalade sig positivt. Den nya regeringen har senare
profilerat en närings- och innovationsminister och beslutat
om att inrätta ett Innovationsråd med statsministern som
ordförande. Från Svenska Uppfinnareföreningens sida är
det självklart att uppfinnarsidan bör vara representerad
i rådet och vi arbetar för det.
Utan ett gott immaterialrättsligt skydd för idéer och
produkter fungerar inte ”innovationsmarknaden” och
Svenska Uppfinnareföreningens engagemang fortsätter
i dessa frågor. Föreningen verkar i alla sammanhang för
att öka tryggheten för uppfinnare och mindre företag och
återkommer till förslaget om en form av försäkringslösning
som skulle gälla vid tvister om intrång. Patentintrång är
en form av ekonomisk brottslighet som naturligt bör falla
under allmänt åtal utan krav på särskilda skäl och behandlas som ett brottmål. Det är en fråga som föreningen bevakar
i samband med den patentlagsutredning som under våren
2015 har lagt fram sina förslag. I samband med regeringens
proposition ”Ett enhetligt patentskydd i EU” framförde vi
tillsammans med flera aktörer att reformen kan befaras få
negativa kostnadsmässiga konsekvenser för de mindre företagen och uppfinnare. Vi har yttrat oss över utredningen om
patent- och marknadsdomstol och tillstyrker utredningens
förslag till förändring av domstolssystemet.
Viktiga delar i den externa verksamheten är den årliga
utmärkelsen ”Årets Uppfinnarkvinna”, engagemang i
SKAPA’s juryarbete och prisutdelningar genom utdelning
av utvecklingsstipendier, medverkan i Finn upp, juryarbete i Ung Företagsamhet och utdelningen av stipendier för
Smarta vardagshjälpmedel.
Att vara representerad i Almedalen är viktigt för föreningen och vi kommer att vara där även 2015.
Utan våra lokala föreningar som har den direkta kontakten med våra medlemmar och vårt centrala nätverk med
organisationer och myndigheter som ständigt måste hållas
levande klarar vi inte vår uppgift. Inte heller utan finansiellt
stöd från främst Vinnova, Tillväxtverket och Almi Företagspartner. Ett stort tack till dessa.
Vi vill och få förståelse för 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
är en riksorganisation med 29 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

Svenska Uppfinnareföreningens ordföranden Mats Olsson
och Maria Necula, patentingenjör vid föreningens årsmöte
i Karlshamn

Kjell Jegefors, vd presenterar genomfört arbete vid
föreningens årsmöte i Karlshamn
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Organisation

Föredragande: Kjell Jegefors, vd

Verksamheten bedrivs dels inom Svenska
Uppfinnareföreningen med 29 lokalföreningar, dels inom SUF Service AB.

Styrelsens arbetsutskott:
Mats Olsson, ordförande
Roland Lindkvist, ledamot
Lena Nyström, ledamot
Vilhelm A Welin adjungerad ledamot
Kjell Jegefors ledamot/sekreterare

Svenska Uppfinnareföreningen
och lokala föreningar
Svenska Uppfinnareföreningen är en ideell
förening som, tillsammans med de lokala
föreningarna, arbetar ideellt, allmännyttigt
och är partipolitiskt obunden.

Styrelsen har under året genomfört 7 protokollförda möten. Sedan ordinarie årsmötet i
maj har 4 möten genomförts. Förutom styrelsemöten sker möten i styrelsens arbetsutskott
varav 6 är protokollförda.

Svenska Uppfinnareföreningens styrelse,
arbetsutskott, revisorer och valnämnd
Svenska Uppfinnareföreningens styrelse
valdes vid årsmötet 2014 och konstituerade
sig enligt följande:

Revisorer:
Kaj Strandberg, auktoriserad revisor

Ordförande: Mats Olsson
Ledamöter: Marianne Almesåker
Roland Lindkvist
Lena Nyström
Olof Hansson
Katarina Hamilton
Elisabeth Landgren
Åsa Magnusson (adjungerad styrelseledamot
enligt styrelseprotokoll 2014-05-21)

Lekmannarevisorer:
Sonny Persson
Gudrun Svensson

Fr.v. Länsvinnare av Skapas utvecklingsstipendium;
Tomas Sareklint, Berit Andnor, Blekinges landshövding,
Länsvinnare av Skapa framtidens innovatör Arvid
Johansson samt Märta Nelson och Mats Olsson, ordförande

Grundarna av FishOnline berättade om sin affärsidé

Valnämnd:
Stig Löfgren, ordförande och sammankallande
Stefan Andtbacka, ledamot
Sonny Persson, ledamot
Ulla Edler, ledamot
Örjan Strandberg, ledamot
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Svenska Uppfinnareföreningens
Service AB

Styrelsen valdes vid bolagets ordinarie
årsstämma den 11:e maj 2014 i enlighet med
föreningens årsmötes beslut;
Ordförande: Mats Olsson (nyval)
Ledamöter: Vilhelm A Welin, Kjell Jegefors,
Roland Lindkvist och Lena Nyström
Föredragande: Kjell Jegefors

har till ändamål att förvalta Svenska Uppfinnareföreningens tillgångar, utveckla
administrativ service till föreningen och i
övrigt utveckla en servicefunktion för olika
intressenter inom uppfinnandet. Bolaget är
ett helägt dotterbolag till föreningen.

Revisorer: Kaj Strandberg, auktoriserad
revisor med Magnus Bergström, auktoriserad
revisor som revisorsuppleant.
Servicebolagets styrelse har haft åtta
protokollförda möten.

Vid föreningens årsmöte i maj 2014 beslutades att en personunion mellan föreningsstyrelsen och bolagsstyrelsen ska finnas och 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.

AB SUF Innovation
Bolaget är för närvarande vilande.

Årsmötesdagarna i maj 2014 spenderades på
Kreativum i Karlshamn. Kvällen bjöd på spännande
och kluriga utmaningar.

6

Svenska Uppfinnareföreningen – Verksamhetsberättelse 2014

Centrum för Innovation, CIEL AB

Ordförande i Uppfinnarkollegiet är
Carl-Johan Westholm och vice ordförande
Dan Brändström. Till styrelsen är Svenska
Uppfinnareföreningens ordförande Mats
Olsson adjungerad.

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 äger 13 procent av
aktierna i bolaget och Lidköping kommun
äger övriga aktier, 87 procent. Föreningen
representeras av Vilhelm A Welin i styrelsen.

Under året har Kollegiet haft följande
möten:
Ratios VD docent Nils Karlson som presenterade Ratios verksamhet med anknytning
till innovation och entreprenörskap.

Uppfinnarkollegiet

Ny Tekniks chefredaktör Susanna
Baltscheffsky som presenterade tidningens
planer för 2014.

Efter förslag från Svenska Uppfinnareföreningen beslöt Uppfinnarkollegiet vid årsmötet 2014 att föreningens Innovationsråd
skulle uppgå i Kollegiet. Kollegiets stadgars
portalparagrafer säger följande:

Patrik Engellau, grundare av Aktietorget och
Den Nya Välfärden, presenterade och diskuterade sin nyutkomna bok ”Min oro”.
Under våren beslöt Kollegiet att bjuda in en
gäst från Alliansen respektive Oppositionen
att presentera partiernas inställning till innovationspolitiken.

§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.

Den 9 april redogjorde riksdagsman Hans
Rothenberg (M) för Alliansens syn.
Den 11 november informerade riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) om socialdemokratins och den nya regeringens politik.

§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.
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Stiftelsen SKAPA
Svenska Uppfinnareföreningen är tillsammans med Stockholmsmässan huvudman
för stiftelsen SKAPA.
Styrelseledamöter har under 2014 varit:
Mats Olsson, Svenska Uppfinnareföreningen,
ordförande
Björn Lindforss/Oliver Schmidt/Björn Florman,
Stockholmsmässan AB
Patric Sjöberg/Helena Linden, sekreterare,
Stockholmsmässan AB
Charlotte Brogren, Vinnova
Göran Lundwall, ALMI Företagspartner AB
Andreas Uhmeier, ALMI Företagspartner AB
Agne Johansson, Stiftelsen Agne Johanssons
Minnesfond

Under 2014 har 3 styrelsesammanträden,
5 sammanträden med huvudmännen och
1 jurysammanträde ägt rum.
Stiftelsen delar årligen ut SKAPA-utvecklingsstipendier både nationellt och regionalt
samt pris till Framtidens Innovatör.
Stiftelsen SKAPA
Utvecklingsstipendium 2014
Under verksamhetsåret 2014 har stipendium
på 550 000 kronor utbetalats för förtjänstfulla insatser när det gäller att utveckla nya
produkter och tjänster.
24 länsfinalister har dessutom erhållit
stipendier på 10 000 kronor vardera.

Kön var lång av besökare till SKAPAs Innovationsgala, kvällen bjöd på mingel, middag, diverse prisutdelningar och avslutades
med musikunderhållning
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Ekonomiskt bidrag till stiftelsens stipendier
och administration har erhållits från ALMI
Företagspartner AB, Vinnova, Stiftelsen
Agne Johanssons Minnesfond, SEB och
Stockholmsmässan AB.

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 på Nalen.

Stiftelsen SKAPA
Framtidens Innovatörer 2014
Personer födda mellan 1984 och 1995 fick
chansen att vara med och tävla om
150 000 kronor. Tre nationella vinnare fick
75 000 kronor, 50 000 kronor respektive
25 000 kronor.
21 länsvinnare fick 5 000 kronor vardera.
Ekonomiskt bidrag till stipendiet och administrationen har erhållits från Vinnova.

Agne Johanssons andra pris för bästa lokala uppfinnareförening 2014 delades ut till Jämtlands Uppfinnarakademi,
Ingvar Svanborg

2014 års vinnare av Skapa Utvecklingsstipendium;
Mehrdad Mahdjoubi mottar sitt pris av Håkan Lans

2014 års vinnare av Skapa Framtidens Innovatör;
Jens Kjellerup, Dzana Damjanovic och Simon Zhongxia
mottar sitt pris fråm Charlotte Brogren, Vinnova
9
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Verksamheten 2014
Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet
har varit fokuserad på:
• Föreningsverksamhet
• Lobbyverksamhet
• Lotsning i innovationssystemet
• Utveckling av det innovativa klimatet
• Forum för immaterialrättsutveckling
• Kvinnor som uppfinner
• Projektverksamhet
- Innovation för Regional Tillväxt (IRT)
- InnovationOnline (IOL)
- MentorRing
- Årets uppfinnarkvinna

•

•

De bidrag som Svenska Uppfinnareföreningen har erhållit från Vinnova och Almi
Företagspartner AB har främst använts för
verksamhet inom områdena lotsning i innovationssystemet, utveckling av det innovativa klimatet och forum för immaterialrättsutveckling.
Programmen förenings- och lobbyverksamhet finansieras huvudsakligen med
föreningens medlemsintäkter.

sentanten 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.
Att Svenska Uppfinnareföreningen
externt för föreningarnas gemensamma
talan i övergripande ärenden och
i kontakter med myndigheter och organisationer som verkar för uppfinnandet
i vårt land.
Svenska Uppfinnareföreningen organiserar verksamhet som stärker samhörighetskänslan mellan Svenska Uppfinnareföreningen och lokala föreningar främst
genom marknadsföring, informationsmaterial, utbildning och hemsida.

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, PRV samt Almi
företagspartner.

Föreningsverksamhet
Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet
bygger på att det finns ett nätverk av aktiva
lokala uppfinnareföreningar där medlemmar träffar likasinnade. Lokalföreningarna
skall vara den naturliga kontakten för uppfinnare och där skall föreningsaktiviteterna
initieras.

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

Under 2014 har fortsatta insatser gjorts för
att stärka samverkan mellan centrala uppgifter och de lokala föreningarnas verksamheter och att det ska ske genom tydligare reglerade överenskommelser mellan parterna.
På föreningens årsmöte 2014 fastställdes
vissa gemensamma utgångspunkter för en
reglerad samverkan mellan Svenska Uppfinnareföreningen och lokala uppfinnareföreningar bland annat:
• Att Svenska Uppfinnareföreningen är
den övergripande och samlande repre-

Stiftelsen Tekniska museet:
Ledamot Sten Niklasson
IFIA, International Federation
of Inventors’ Associations:
Representant Lennart Nilsson och Kenneth
Lindqvist
10

Svenska Uppfinnareföreningen – Verksamhetsberättelse 2014

Bevakning av årsavgifter

Stiftelsen SKAPA:
Mats Olsson ordförande och ledamot i stiftelsens nationella jury
Curt Andersson ledamot i stiftelsens beredningsgrupp

Under 2014 bevakades 1 949 ärenden i totalt
74 länder på uppdrag av 240 uppfinnare
enligt följande: 1669 patent i 66 länder,
161 design i 19 länder, 119 varumärke i 21
länder. Bevakningen omfattar främst (antal
ärenden det vill säga patent/design/varumärke) Sverige 328 ärenden, Europa 200
ärenden, USA 175 ärenden, Tyskland 122
ärenden, England 110 ärenden och
Frankrike 107 ärenden.

Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping AB, CIEL:
Styrelseledamot Vilhelm A Welin

Svenska Uppfinnareföreningens kansli
Kjell Jegefors, vd
Maria Necula, patentingenjör
Malin Mohr, projektledare och
informationsansvarig
Susanne Toscha, föreningsadministratör
Anne Bengtsson, projektledare och
informatör
Annika Malmgren, AM Ekonomi &
Administration, ekonomi- och redovisning

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 2014
Lokalt anslutna medlemmar
Direktanslutna medlemmar
Företagsmedlemmar
SKAPA och MentorRing deltagare
Medlemmar totalt

1810
386
135
135
2 466
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Samverkan och partners
Som ideellt verkande aktör är det viktigt att
samverka med organisationer som aktivt
kan stödja och bidra till att vårt arbete får
ett ökat värde, synlighet, spridning och blir
effektivare. Svenska Uppfinnareföreningen
prioriterat samarbete och aktiviteter med:
•

•

Forum för Uppfinningar och Innovationer i Sveriges riksdag, FUI som är ett
tvärpolitiskt nätverk som syftar till att
främja kontinuerliga kontakter mellan
riksdagsledamöter samt uppfinnare
och innovatörer. FUI och Svenska Uppfinnareföreningen ordnar tillsammans
seminarier, diskussioner och möten med
uppfinnare samt en uppfinnarutställning
i riksdagen. Under 2014 har aktiviteten
varit låg med anledning av att det politiska året präglats av två valrörelser och
därefter följde ett svårt parlamentariskt
läge. Underhandskontakter har dock
funnits löpande med många riksdagsledamöter.
Aktörsrådet bildades 2012 av Connect,
Coompanion, Drivhuset, NyföretagarCentrum Sverige, Svenska Uppfinnareföreningen, Venture Cup och Winnet
Sverige. Senare har också SISP anslutit
sig. Gemensamt för oss är att vi alla verkar som ideella rådgivarorganisationer.

•

Tillsammans vill vi att samhället bättre
tar tillvara på alla krafter som arbetar
för företagande och innovation. Aktörsrådets organisationer är representativa
för de som dagligen möter företagare,
uppfinnare och innovatörer. Den gemensamma avsikten är att organisationerna
ställer sig beredda att bidra till att öka
och behålla Sveriges konkurrenskraft.
Flera av organisationerna hade sedan
tidigare pågående samarbeten. Utbytet
mellan organisationerna har utvecklats
än mer positivt under åren som förflutit.
Mest konkret har Svenska Uppfinnareföreningens kommit vidare med Winnet
Sverige och SISP.
Svenska Uppfinnareföreningen har varit
fortsatt ansluten som ett av drygt 20-talet
branschförbund till Företagarna.

Enligt plan så har vi under 2014 sett över
och ökat vår samverkan inom följande
•
•

•

•
•

•

Utbyte av information och aktiviteter
som skedde i Almedalen.
Matchning uppfinnare och medlemmar i
Företagarna. Samla erfarenheter från initiativet i Göteborg. Workshop i Göteborg
är genomfört.
En stor del av Företagarnas medlemmar
jobbar med produktutveckling i sina
företag och genom samarbete finns stora
möjligheter att koppla ihop uppfinnare med företagare och därmed skapa
tillväxt.
Gemensam rekrytering av medlemmar.
Diskussioner har skett. Medlemsförmåner har inkluderats i denna diskussion.
Fortsatt informationsutbyte om Företagarnas nätverk för unga. Flera möten
med nätverket genomfördes under
Almedalen.
Kontorsplatser hos Företagarna har varit
aktuellt. Svenska Uppfinnareföreningen
har avböjt då den egna identiteten skulle
försvinna.

På plats i Almedalen; Malin Mohr, Annie Lööf
och Mats Olsson
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Lotsning och vägledning

Sveriges Ingenjörer och Svenska Uppfinnareföreningen arrangerar tillsammans seminarier, rundabordssamtal och skriver artiklar i ämnen som berör immaterialrätt och
utveckling av innovationssystemet.
•
•

•
•
•
•

•

Svenska Uppfinnareföreningen har en central funktion för att sprida, rikta och förädla
informationen till målgruppen fria uppfinnare med ostartade eller mindre företag.
Verksamheten lotsning och vägledning följer
planen med utveckling av förebilder (Uppfinnare i Sverige) där ett 30-tal porträtt lyfts
fram, integration med sociala media, nylanserad hemsida och framgångar speciellt på
föreningens sida på Facebook.

Vi har tagit initiativet till ett innovationspolitiskt manifest som ska stå klart
i början av 2015.
Under året har vi tagit ett gemensamt
ansvar för vidareutvecklingen av utbildningssajten InnovationOnline.se
och utvecklar den med inriktning till en
introduktionssajt för innovationsprocessen. Lansering kommer att ske under
våren 2015.
Aktiviteter för barn och ungdomar som
stimulerar intresset för teknik.
Tillsammans är vi grundare och representanter för Tekniska museet.
Frågeställningar inför riksdagsvalet har
stämts av mellan organisationerna.
Svenska Uppfinnareföreningen har
löpande arbetat för hur vi tydligare kan
engagera oss i barn- och ungdomsaktiviteter, främst med Unionen och ISF, angående ett utökat samarbete och ansvar
kring Finn upp.
Nya partners som tillkommit under året
är FundedByMe, Stockholmskonsulterna
och SmartaSaker alla återfinns som medlemserbjudanden samt Naturskyddsföreningen för samverkan i en innovationstävling.

Lotsningsfunktionen har under årets förstärkts i och med att vi under hösten påbörjade arbetet med utveckla hemsidan
www.innovationonline.se, vilket sker
i samverkan med Sveriges Ingenjörer. Sajten
formas som en introduktion till innovationsprocessen och går ifrån att vara en utbildningssajt. Finansieringen av utvecklingsarbetet har skett genom Tillväxtverket.
Under verksamhetsåret har 88 idérika individer genomgått Svenska Uppfinnareföreningens metod och utbildning MentorRing®.
De har alla fått med sig den praktiska och
strategiska tillämpningen av innovationsprocessen, en introduktion i affärsprocessen,
en utveckling av det personliga varumärket
och ett väsentligt utökat nätverk.
Även i år deltog vi i det samarbete med
Nyföretarcentrum som arrangerar Café
Starta & Driva Eget med en bussturné som
går under arbetsnamnet v 17. Det innebar
att sex städer fick besök av oss och de andra
15 deltagande organisationerna. Utifrån ett
tvåtimmarskoncept/besök på varje ort. Besökarna får ett Starta Eget-kit, enklare rådgivning av våra representanter som är de lokala
föreningar vi har på platsen/orten/regionen.
Städerna som besöktes var 2014 Göteborg,
Jönköping, Norrköping, Eskilstuna, Västerås
samt Uppsala. Eftersom vi under 2014 hade
fokus på MentorRingar deltog även handledare för våra MentorRingar på flera orter.
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Årets uppfinnarkvinna
Årets uppfinnarkvinna är en förebild för
kvinnor med bärkraftiga idéer att utvecklas
till nya produkter och tjänster. 119 nomineringar till Årets uppfinnarkvinna 2014
inkom till Svenska Uppfinnareföreningen.
Intresset för uppfinnartävlingen växer för
varje år. 2014 har antalet nomineringar
dubblerats från 2013.
Sedan 2006 utses Årets uppfinnarkvinna
varje år till minne av innovationsrådgivaren
Margareta Andersson-Hilstad. Hon ville ge
alla idéer och alla uppfinnare sin chans. Åtta
framgångsrika uppfinnarkvinnor har hittills
vunnit förutom äran, ett stipendium.
I år tävlade man om 75 000 kronor, tack vare
projektstöd från Tillväxtverkets program för
att främja kvinnors företagande och sponsring av Almi Företagspartner. Den
3 december utsågs Marit Sundin till 2014
års uppfinnarkvinna under en prisutdelning
på Tekniska museet.

Priset som Årets uppfinnarkvinna gick till Marit Sundin på
en välbesökt tillställning på Tekniska museet i december
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Hjälpmedel och funktionshindrade

för ett fortsatt framgångsrikt projekt är goda.
Samarbetet mellan De Handikappades
Riksförbunds Bidragsstiftelse och Svenska
Uppfinnareföreningen startade 2013. Ett
av syftena var att utse stipendiater med
nya idéer till smarta vardagshjälpmedel för
personer med nedsatt rörelseförmåga. Till
att börja med satsar stiftelsen 150 000 kronor
per år i stipendier som kan fördelas på tre
till fem olika projekt. Utlysning av stipendiet
och urvalet av idéer görs av Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av en kunnig jury.
Då ansökningarna till 2014-års stipendium
för smarta vardagshjälpmedel summerades
räknade vi att 103 stycken sökt för 117 idéer.
Det är långt mer än dubbelt upp jämfört
med förra året. Utvärdering av samarbetet
ska ske under 2015.

Jimmy Dahlstens fond beviljade år 2013
medel för projektet ”Idéer som underlättar
livet blir verklighet”. Aktiviteter med fokus
på nätverk, möten mellan uppfinnare och
brukare och ökad kunskap om funktionshinderområdet har genomförts under 2014:
• Nätverksträffen i februari skedde i samarbete med Hjälpmedelscenter i Västerås. Träffen blev, som den första, snabbt
fullbokad med över 80 personer.
• Nätverksträffen i mars i Göteborg genomfördes i samarbete med Sveriges
Ingenjörer och Göteborgs Uppfinnareförening. Denna träff blev även den snabbt
fullbokad med över 80 deltagare.
Projektpartners var Svenska Uppfinnareföreningen och stiftelsen Hjälpmedelsinstitutet,
HI. HI:s verksamhet upphörde den 30 april
2014. Med anledning av detta, upphörde
också HI:s möjlighet att delta i projektet.
Sedan HI:s upphörande har projektet legat
vilande, Svenska Uppfinnareföreningen har
ambitionen att driva projektet vidare under
hösten 2015. En ny och långsiktig projektpartner måste dock tillkomma. Potentialen

Stipendiaterna för 2014 blev:
• Anna Maria Lindqvist & Maria
Rainergren, portabel intimdusch
• Lina Melander, tidshjälpmedel
• Marit Sundin, AddSeat
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De svenska uppfinnardagarna
De svenska Uppfinnardagarna arrangerades
den 2–3 oktober under mässan Eget Företag
i Stockholm. Det blev två dagar med möten,
ny kunskap, seminarier, gala och utökade
nätverk.
Ur programmet:
•
•
•
•
•
•

SKAPA Utvecklingsstipendium och
Framtidens Innovatör, länsprisutdelning
med Håkan Lans
Seminarium på Materialbiblioteket och
idépitchning för MentorRingars handledare med deltagare
SKAPA pitchning, länsvinnarna marknadsför sig inför en panel
Stiftelsen SKAPAs Innovationsgala
Ordförandekonferens för lokala uppfinnarföreningar
Seminarium: Innovatör! Att bryta mark
med en ny idé

Håkan Lans agerade prisutdelare när vinnarna av SKAPA länspris fick sina diplom vid Uppfinnardagarna på Stockholmsmässan
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Media och kommunikation

Vi använder oss av en pressrumstjänst där
vi under året publicerat sex pressmeddelanden. Därtill har den nya hemsidan gett oss
möjlighet till att med hög intensitet förmedla
nyheter som delas på sociala media.
Huvudsajten www.uppfinnare.se har fått
ny form och struktur och nyhetsfunktionaliteten har rejält förbättrats och publiceringsfrekvensen har kunnat intensifieras.
En större nyhet av betydelse är de 30-talet
uppfinnarprofiler som återfinns under
Uppfinnare i Sverige. Till huvudwebben har
programwebbar tillkommit som:

Svenska Uppfinnareföreningen har medverkat i flera artiklar om uppfinnande och
innovation i dags-, fack- och veckopress.
Även hos radio och TV har intresset varit
på liknande nivåer som tidigare år. Mest
medial uppmärksamhet väcker utmärkelsen
Årets uppfinnarkvinna, vilket skapar stor
synlighet för individen som utses.
Svenska Uppfinnareföreningen har ett
löpande samarbete med tidningen Uppfinnaren & Konstruktören i vilken föreningen
disponerar minst ett uppslag. Tidningen utkommer med sex nummer per år och Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar kan
antingen förmånligt prenumerera på tidningen men de allra flesta föreningarna har
den inkluderad i sin medlemsavgift.

•
•
•

www.innovationonline.se som ger en
introduktion till innovationsprocessen,
i ny version som lanseras våren 2015.
www.mentorring.se beskriver metoden
och innehållet i utbildningen MentorRing
www.innovativregion.se - Innovation
för Regional Tillväxt, IRT som inte lagts
öppen

I sociala media har året inneburit framgångar. Vid årsskiftet hade sidan på Facebook
över 2 000 följare.

2 000
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Opinionsarbete/lobbyverksamet

Vi har lämnat remissvar på olika utredningar såsom ”Nationell strategi för
företagsfrämjande på likvärdiga villkor”.
Mottagaren är Tillväxtverket och Näringsdepartementet.

Svenska Uppfinnareföreningens opinionsarbete sker huvudsakligen genom att föra
dialog och på ett positivt sätt föreslå konkreta förslag till förbättringar. Målgruppen
är beslutsfattare som påverkar innovationsstödsystemet och innovationspolitiken.
Föreningen verkar för att skapa ett ökat
fokus på den fria uppfinnaren som bidrar
med såväl nya tekniska framsteg som till fler
företag och nya arbetstillfällen. Flera studier, såväl svenska som utländska, verifierar
uppfinningars stora betydelse i utvecklingen
av näringslivet. Detta är Svenska Uppfinnareföreningens utgångspunkter vid kontakter
med politiker och myndighetspersoner, media och andra kanaler samt att vi arrangerar
och deltar i uppfinnar- och innovationstävlingar i samarbete med andra organisationer
och många andra ansträngningar.

I samband med Regeringens proposition
”Ett enhetligt patentskydd i EU” som
innebär att Sveriges riksdag godkänner en
genomgripande reform av patentsystemet
inom EU framförde föreningen i en gemensam debattartikel i SvD ”Småföretag och
uppfinnare förlorare vid patentreform
inom EU” att förslaget innehöll oklarheter
om systemets utformning och ekonomiska
konsekvenser. I artikeln framhölls att reformen kan befaras få negativa kostnadsmässiga konsekvenser för små företag och
uppfinnare.
Föreningen har vidare yttrat sig över utredningen om Patent och marknadsdomstol – DS 2014:2. Föreningen tillstyrker
utredningens förslag till förändring av
domstolssystemet. Det leder, enligt föreningen, till en mer samlad kompetens för att
avgöra IPR-relaterade tvister. Utöver olika
frågeställningar som berör det nationella
domstolssystemet i relation till en föreslagen
europadomstol för immaterialrätt betonar
föreningen särskilt risken för ökade
processkostnader för småföretag och
uppfinnare.

Det är vår uppfattning att politiker och
andra beslutsfattare är intresserade och
insatta i innovationsprocessen men det är
ändå frustrerande att de politiska frågor som
rör uppfinnandets förutsättningar hamnar i
skymundan.
Under 2014 har vi haft frekventa kontakter med samtliga riksdagspartier och med
enskilda politiker. Inför både EU-valet och
riksdagsvalet fick partierna ge sin syn på
olika uppfinnarfrågor. Sammanfattningsvis
kan sägas att samtliga partier har en positiv
inställning till vår verksamhet.

Svenska Uppfinnareföreningen verkar inom
immaterialrättens område i alla sammanhang för att öka tryggheten för uppfinnare
och mindre företag. Det bör kunna ske i
någon form av försäkringslösning, eventuellt med en statlig garanti som tillämpas vid
tvister om intrång. Vidare att patentintrång
är en form av ekonomisk brottslighet som
naturligt bör falla under allmänt åtal utan
krav på särskilda skäl och behandlas som ett
förmögenhetsbrott. En fråga som föreningen
bevakar i samband med den Patentlagsutredning som under våren 2015 har lagt fram
sina förslag.

Linda Krondahl visade sin uppfinning HiLight
i Almedalsvimlet
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I en artikel under våren 2014 presenterade
Svenska Uppfinnareföreningen tillsammans
med Sveriges Ingenjörer också ett förslag om
att inrätta en Patentombudsman.

tutet Ratio. Av rapporten framgår att hela 80
procent av dessa 100 innovationer skapats
av uppfinnare genom anställning vid företag
eller i egen verksamhet. Andelen uppfinningar härstammande från universitet och
högskolor uppgår till endast 20 procent.

Svenska Uppfinnareföreningen har i samarbete med främst Sveriges Ingenjörer och
Företagarna dessutom fortsatt att driva även
andra frågor såsom:
• Att även individer och miljöer utanför
högskolesfären måste stimuleras.
• Att rådgivningen ska fokusera på det
tidigaste stadiet i innovationsprocessen,
idéstadiet vilket ökar uppfinnarens möjligheter att kommersialisera sin idé
• Att villkoren för finansiering av nya
affärsidéer ska motsvara de som gäller
inom universitetssfären
• Att revidera beskattningen av personaloptioner. Det är ett effektivt medel
att attrahera kvalificerade medarbetare
till innovativa företag
• Att utveckla saminvesteringsmodeller
mellan statsmakterna och privatinvesterare
• Att utveckla investeraravdraget så det
blir mer lättadministrerat och gäller
även när investeraren har sitt kapital
i ett företag
• Att utvecklingskostnader får dras av mot
tjänsteinkomster så att anställda privatpersoner stimuleras att investera i sina
nya utvecklingsprojekt

Rapporten Vem tjänar pengar på uppfinningar? Med rapporten kastar vi ljuset på
om uppfinningar är lönsamma. För vem är
de i sådana fall lönsamma – kommun, stat,
näringsliv, uppfinnaren? Studien har initierats av Svenska Uppfinnareföreningen,
finansierats av Romanusfonden och genomförts av Torbjörn Larsson, Sound Around
AB genom intervjuer av ett urval av uppfinnare.
Svenska Uppfinnareföreningen har löpande
lyft fram uppfinnarförebilder som presenteras på hemsidan för att påverka och stimulera ett ökat samhällsengagemang kring
uppfinnadet och uppfinnarens betydelse för
utvecklingen. Syftet är att skapa en uppdaterad bild av vem som är uppfinnare och ta
oss ifrån den stereotypa bilden av en uppfinnare.
Under slutet av 2014 har föreningen verkat
för en representation i det Innovationsråd
som inrättats och som leds av statsministern,
tyvärr har vi inte fått gehör för vårt önskemål.
Under våren 2015 kommer föreningen
tillsammans med Sveriges Ingenjörer att
presentera ett Innovationspolitiskt manifest
som en gemensam grund både i de politiska
kontakterna och i kontakten med myndigheter såsom Vinnova och Tillväxtverket.

Svenska Uppfinnareföreningen var välrepresenterad i Almedalen under 2014.
En programförklaring stod klar med sju
prioriterade frågor. Möten skedde mellan
representanter för Svenska Uppfinnareföreningen och sju av riksdagens åtta partier.
Dessutom bevakades ett stort antal seminarier och föredrag.

Du hittar rapporterna som det hänvisas till
på vår hemsida:
www.uppfinnare.se/vad-vi-gör/om-oss

Rapporten Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer? är framtagen av Reforminstitutet i samarbete med forskningsinsti-
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Nationella MentorRing 2014

även efter avslutad MentorRing. Metoden
innebär att deltagarna är mentorer till varandra till skillnad från ett mentorskap med en
adept och en mentor. En utbildad och avtalad handledare coachar och stödjer arbetet i
MentorRingen, planerar genomförandet och
kontrakterar föreläsare. Hen har kompetens
i innovations- och affärsprocesserna samt
i det inre ledarskapet och mångfald och
genus.

Ett nationellt projekt för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja
kvinnors företagande med metoden
MentorRing® – för en snabbare och effektivare innovationsprocess.
Projekttid 9 december 2013–30 januari 2015.
Projektägare: Svenska Uppfinnareföreningen
Huvudprojektledare: Malin Mohr
Samordnare: Ingrid Hernvall

Från och med 2015 är inriktning för MentorRing att kunna omfatta och inkludera
kreativa individer med potentiellt unika
idéer oavsett kön, ålder eller bakgrund.
MentorRing är ett registrerat varumärke
med en tydlig koppling till Svenska Uppfinnareföreningen. Utgångsläget är att samtliga
handledare ska vara kvalitetssäkrade och ha
tecknat handledaravtal med Svenska Uppfinnareföreningen. Vi kommer att arbeta för
att MentorRing får en spridning och ökad
kännedom genom både föreningens samarbetspartner och såväl privata som offentliga
innovationsstödjande aktörer.

Under 2014 genomfördes tio MentorRingar,
av dem var sex finansierade av Tillväxtverket och fyra av regionförbund och länsstyrelser. Ringarna leddes av åtta kontrakterade handledare och sammanlagt deltog
88 kvinnor.
Metoden MentorRing är utvecklat för att
ge idérika individer ett professionellt stöd
i processen med att ta fram sin idé/uppfinning. Syftet är att väsentligt förkorta tiden
till färdig tjänst/produkt på marknaden och
samtidigt skapa ett nätverk som kan ge stöd

MentorRings samordnare Ingrid Hernvall i full aktion vid handledarträffen i Materialbiblioteket på Stockholmsmässan under
Uppfinnardagarna
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Anslag och finansiering

Den lokala föreningens medlemsavgift till
Svenska Uppfinnareföreningen var också
oförändrad 500 kronor under 2013.

Föreningens verksamhet finansieras huvudsakligen genom anslag. Under 2014 uppgick
anslagen till 4,3 mkr varav cirka 2,150 mkr
från Vinnova. Almi Företagspartner AB
beviljade ett bidrag på 400 tkr. Resterande
anslag utgörs av projektanslag. Under 2014
avslutades det sedan 2011 pågående projektet ”Kvinnliga uppfinnare” som finansieras
av Tillväxtverket. Projektet ersattes av projektet ”Nationella MentorRing 2014” med ett
nytt anslag finansierat av Tillväxtverket på
1,7 mkr för att genomföra fem mentorringar.
Dessutom har Länsstyrelsen i Stockholm
finansierat två MentorRingar med 320 tkr,
Regionförbundet Uppland en MentorRing
130 tkr, Regionförbundet Dalarna en MentorRing 545 tkr. Tillväxtverket har också
finansierat projektet ”InnovationOnline”
med totalt 400 tkr och ”Årets uppfinnarkvinna” med 135 tkr. 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.

Totala medlemsintäkterna uppgick 2014 till
515 tkr i princip lika med 2013.
Årsavgiftsbevakning av patent har medfört
inkomster på 605 tkr – en ökning med cirka
35 tkr.
Svenska Uppfinnareföreningen ansvarar för
administrationen av Stiftelsen SKAPAs verksamhet mot en ersättning av 265 tkr.
Årsredovisningarna för Svenska Uppfinnareföreningen och SUF Service AB finns
tillgängliga längre fram i denna skrift samt
på Svenska Uppfinnareföreningens hemsida
www.uppfinnare.se/lokala-föreningar/lokalföreningarnas-informationssida
Kapitalförvaltning
Föreningens kapital förvaltas sedan november 2011 av Svenska Handelsbanken. Inom
ramen för den av styrelsen fastställda placeringsstrategin är 77,5 procent placerade på
räntemarknaden, 14,2 procent i alternativa
placeringar, hedgefonder och 8,3 procent i
aktier. Risknivån är 3.

Därutöver finansieras den rena föreningsverksamheten av medlemsavgifter. Under
2014 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.
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Föreningens kapital:
Bokfört värde 2012-12-31
Bokfört värde 2013-12-31

2 335 687 kr
2 364 780 kr

Bokfört värde 2014-12-31
Marknadsvärde 2015-03-31

2 390 134 kr
2 593 000 kr
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Årsredovisning 2014
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenska Uppfinnareföreningen
Org.nr 802003-6490

org nr: 802003-6490

Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningen får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31.

Förvaltningsberättelse
Verksamhet
Svenska Uppfinnareföreningen har till syfte att främja uppfinnandets utveckling och nyttiggörande och att därvid stärka uppfinnarnas situation inom näringslivet och samhället i övrigt
samt att stimulera den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i Sverige.
Verksamheten bedrivs huvudsakligen i det helägda dotterbolaget Svenska Uppfinnareföreningens
Service AB.
Under året har Svenska Uppfinnareföreningen bedrivit föreningsverksamhet främst genom
samordning med föreningens 35 lokala uppfinnarföreningar.

Flerårsöversikt
Rörelsens intäkter
Resultat efter finansnetto
Balansomslutning
Soliditet (%)

2014
270 631
75 514
2 991 452
23

2013
313 644
95 337
2 895 845
21

2012
304 023
-13 653
2 870 945
18

2011
372 572
-300 748
3 612 625
35

2010
333 994
437 982
4 539 072
48

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsuppgifter.
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Svenska Uppfinnareföreningen
Org.nr 802003-6490

Resultaträkning
140101
-141231

130101
-131231

270 630
1
270 631

300 650
12 994
313 644

-179 590
-44 084
-223 674

-205 891
-44 084
-249 975

46 957

63 670

28 454
128
-25

30 993
687
-13

Resultat efter finansiella poster

75 514

95 337

Årets resultat

75 514

95 337

Not
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

1

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

2
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Svenska Uppfinnareföreningen
Org.nr 802003-6490

Balansräkning
Not

2014-12-31

2013-12-31

1

1

150 000
25 000
2 390 134

150 000
25 000
2 364 780

2 565 135

2 539 781

14 919

8 155

20 595

20 595

35 514

28 750

390 803

327 314

2 991 452

2 895 845

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Medaljer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

3
4
5

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

6

Summa omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa tillgångar
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Svenska Uppfinnareföreningen
Org.nr 802003-6490

Balansräkning
2014-12-31

2013-12-31

398 985

398 985

210 278
75 514
684 777

114 941
95 337
609 263

Skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Uppl. kostn./förutbet. intäkter
Summa skulder

2 291 674
1
15 000
2 306 675

2 183 442
0
103 140
2 286 582

Summa eget kapital och skulder

2 991 452

2 895 845

Ställda säkerheter
Fondandelar till ett bokfört värde av

1 400 000

900 000

Inga

Inga

Not
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Kapital med speciellt ändamål

7
8

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Checkräkningskredit SUF Service AB

Ansvarsförbindelser
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Svenska Uppfinnareföreningen
Org.nr 802003-6490

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Företaget är ett moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen
7 kap 3 § upprättas ingen koncernredovisning.
Avskrivningar på inventarier verställs planenligt med 20 % på anskaffningsvärdet.

Noter

2014-12-31

2013-12-31

0
0
0

0
0
0

40 000
0

40 000
0

4 084

4 084

44 084

44 084

28 454

30 993

1 Anställda och personalkostnader
Medeltalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och andra ersättningar
till styrelse och VD
till övriga anställda
Övriga sociala kostnader
Summa personalkostnad

2 Resultat från värdepapper
Reavinst vid uttag
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Noter
3 Andelar i koncernföretag
Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

100%
100%

100%
100%

1 000
1 000

50 000
100 000

Org.nr

Säte

556318-8498
556044-6899

Stockholm
Stockholm

Eget
kapital
2 117 785
306 413

Årets
resultat
322 509
-472

Kapitalandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

12,5%

938*

25 000

Svenska Uppfinnareföreningens Service AB

Aktiebolaget SUF Innovation
Uppgifter om organisationsnummer och säte:

Svenska Uppfinnareföreningens Service AB

Aktiebolaget SUF Innovation

4 Andelar i intresseföretag

Centrum för Innovation och
Entreprenörskap i Lidköping AB
Uppgifter om organisationsnummer och säte:
Centrum för Innovation och
Entreprenörskap i Lidköping AB

Org.nr

Säte

556571-6759

Lidköping

* ägarandelen har ökat genom överlåtelse från Sveriges Ingenjörer 2013

5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Bokfört
värde
2 390 134

Fonder i Handelsbanken

6 Övriga kortfristiga placeringar

Likviditetsfond SEB

7 Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Vinstdisposition
Årets resultat
27

Marknadsvärde
2 527 767

Anskaffn.värde
20 595

Bokfört
värde
20 595

Marknadsvärde
24 202

Kapital med
spec ändamål

Balanserat
resultat

Årets
resultat

398 985

114 941
95 337

398 985

210 278

95 337
-95 337
75 514
75 514
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Noter

2014-12-31

2013-12-31

Silverfonden
Olle Siwerssons Minnesfond

211 157
187 828

211 157
187 828

Summa kapital med speciellt ändamål

398 985

398 985

8 Kapital med speciellt ändamål

Stockholm den

Mats Olsson

Marianne Almesåker

Ordförande

Katarina Hamilton

Olof Hansson

Elisabeth Landgren

Roland Lindkvist

Lena Nyström

Kjell Jegefors
ledamot/VD

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den
Rödl & Partner Nordic AB

Kaj Strandberg
Auktoriserad revisor
28

Svenska Uppfinnareföreningen – Verksamhetsberättelse 2014

29

Svenska Uppfinnareföreningen – Verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning 2014

Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Org.nr 556318-8498

Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498
Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamhet
Allmänt om verksamheten / Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Svenska Uppfinnareföreningens Service AB har under året bedrivit serviceverksamhet till
föreningen och medlemmarna, administrerat patentavgiftsbevakning samt försålt annonsplatser. En ökad och förbättrad information till föreningens medlemmar och allmänheten
har skett genom hemsidan.
Bolaget har beviljats anslag från VINNOVA och ALMI på motsvarande 2,5 mkr för det
gångna året. Projektet syftar till att utveckla och förbättra innovationsklimatet, bevaka immaterialrätten samt lotsa uppfinnare och innovatörer i Sverige i innovationssystemet.
Under året har bolaget erhållilt särskilda projektanslag från Stiftelsen SKAPA, Tillväxtverket,
Vinnova och ALMI för bl a utveckling av ett program för Innovation för Regional Tillväxt,
IRT och projektet Kvinnliga Uppfinnare 2011-2014.
Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2014
8 539 374
322 509
4 074 500
52

2013
5 259 471
75 523
6 360 954
28

2012
5 093 594
7 136
5 682 596
30

2011
5 793 697
-995 537
3 850 934
25

Förslag till disposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserat resultat
årets resultat
summa

1 695 277
322 509
2 017 785

disponeras så att
i ny räkning överföres
summa

2 017 785
2 017 785

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsuppgifter.
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Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Org.nr 556318-8498

Resultaträkning
140101
-141231

130101
-131231

8 539 374
146 589
8 685 963

5 259 471
62 185
5 321 656

-5 898 963
-2 436 950
-1 149
-8 337 062

-3 316 737
-1 897 201
-8 528
-5 222 466

Rörelseresultat

348 902

99 191

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

256
-26 649

1 092
-24 760

Resultat efter finansiella poster

322 509

75 523

Årets resultat

322 509

75 523

Not
Rörelseintäkter, lagerförändringar m m
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m m
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader

1

2
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Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Org.nr 556318-8498

Balansräkning
2014-12-31

2013-12-31

0
0

1 149
1 149

400 045
2 151 674
328 973
408 821
3 289 513

1 061 403
2 043 442
98 856
597 692
3 801 393

784 987

2 558 413

4 074 500

6 360 954

100 000

100 000

1 695 277
322 509
2 117 785

1 619 754
75 523
1 795 277

406 674
1 043 578
151 480
75 656
279 327
1 956 714

0
1 439 847
151 480
270 135
2 704 216
4 565 678

4 074 500

6 360 954

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Not
Tillgångar

1

Anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg
Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbet. kostn./uppl. intäkter
Summa omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 1 000 aktier

4

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

5

Uppl. kostn./förutbet. intäkter
Summa skulder

6

Summa eget kapital och skulder
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Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Org.nr 556318-8498

Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 "Årsredovisning i mindre aktiebolag".
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 "Årsredovisning
i mindre aktiebolag", vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret
och det närmast föregående räkenskapsåret.
Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Inventarier, verktyg och installationer

20%

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning:
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster:
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet (%):
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

2014-12-31

2013-12-31

4
0
4

3,5
0
3,5

0
1 716 296

0
1 344 899

Pensionskostnader, övriga anställda

122 844

119 497

Övriga sociala kostnader

574 896

423 569

Övriga personalkostnader

22 914

9 236

2 436 950

1 897 201

Medeltalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och andra ersättningar
till styrelse och VD
till övriga anställda

Total personalkostnad
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Not 3 Inventarier och verktyg

2014-12-31

2013-12-31

Anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

368 976
0

368 976
0

Summa

368 976

368 976

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivning

-367 827
-1 149

-359 299
-8 528

Summa

-368 976

-367 827

0

1 149

Utgående restvärde

Not 4 Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt
årsstämmobeslut
Årets resultat

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

100 000

1 619 754

75 523

75 523

-75 523
322 509
322 509

100 000

Not 5 Checkräkningskredit

1 695 277

2014-12-31

2013-12-31

1 400 000
406 674

900 000
0

2014-12-31

2013-12-31

Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter/anslag

279 327
0

284 284
2 419 932

Summa Uppl kostn/Förutbet intäkter

279 327

2 704 216

Beviljad kredit
Utnyttjad kredit

Not 6 Uppl kostn/Förutbet intäkter
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Uppfinningar för Sverige
Det är uppfinningar och principiellt nya idéer som innovationer bygger på och därför är de betydelsefulla för Sveriges ekonomiska utveckling. Ska Sverige behålla konkurrenskraften och välståndet i framtiden behövs innovationer som leder till nya och växande företag – som tar vid där de gamla avvecklas
eller flyttar sin verksamhet utomlands.
Svenska Uppfinnareföreningen verkar för ett gynnsamt innovationsklimat i Sverige där
fler idéer kommer fram och stöttar uppfinnare så att de bästa idéerna kan utvecklas till
innovationer i nya och växande företag.

Svenska Uppfinnareföreningen finns genom
sina 29 medlemsföreningar över hela Sverige:
AFI
Blekinge Uppfinnareverkstad
Dala Bergslags Uppfinnare
Finnvedens Uppfinnarförening
Göteborgs Uppfinnareförening GUF
Idé-Akuten Boden
Idé-Forum Skellefteå
Idéforum Ångermanland
Idélaget, Sundsvalls Uppfinnarförening
Jämtlands Uppfinnarakademi
Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge
Lidköpings Idé- & Uppfinnareförening, LIDÉ
LIST i Västra Mälardalen ideell förening
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
Älmhults Idéförening

Västerås
Svängsta
Ludvika
Värnamo
Göteborg
Boden
Skellefteå
Örnsköldsvik
Sundsvall
Östersund
Karlshamn
Lidköping
Kungsör
Malmö
Karlskoga
Katrineholm
Norrtälje
Stockholm
Örebro
Helsingborg
Linköping
Timrå
Stockholm
Umeå
Borås
Kalmar
Uppsala
Arvika
Älmhult

Svenska Uppfinnareföreningen⎹ Sandelsgatan 21⎹ 115 34 Stockholm
36
08-545 164 70⎹ suf@uppfinnare.se⎹ www.uppfinnare.se⎹
www.mentorring.se
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