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Vi som skrivit verksamhetsplanen för 2015 är vd Sami Bask, verkställande ledamot i Svenska
Uppfinnareföreningen Kjell Jegefors samt informationsansvarig Malin Mohr.

Förord
Svenska Uppfinnareföreningen har tagit fram en mängd bra metoder och koncept som det är
dags att vi börjar kommersialisera kring. Det är viktigt att vi får till ett affärstänk i det vi gör
och tar betalt för våra tjänster, på rätt ställe. Vi ska inte sko oss på våra medlemmar eller de
fria uppfinnarna, däremot ska vi när vi riktar våra blickar mot näringslivet sätta en
marknadsmässig prislapp på våra tjänster.
Att erbjuda våra metoder och koncept även till den fria marknaden kommer att skapa
intäkter till vår verksamhet, som gör att vi inte i fortsättningen enbart ska vara beroende av
statligt kapital och statliga bidrag. Givetvis ska vi fortsätta att samarbeta med Vinnova,
Tillväxtverket och Almi, men också hitta andra intressenter både statliga och privata
initiativ.
Vi ska i vårt led att skapa tillväxt vara mer tydliga med vilka som är våra strategiska
partners, och vilka som är samarbetspartners. Detta kommer att ge både oss och våra
samarbetspartners en tydlighet i vad vi vill och hur vi vill jobba tillsammans.
Svenska Uppfinnareföreningen står på en solid grund, med en gedigen erfarenhetsbank som
vi måste bli stolta över och också kunna utnyttja. Vi har varit med i uppbyggnaden av den
svenska industrin, den svenska industrin är uppbyggd på uppfinningar och uppfinnare.
Detta är något vi ska värna om och fortsatt skapa och möjliggöra tillväxt både för Sverige och
för Svenska Uppfinnareföreningen.

Sami Bask, VD
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Om Svenska Uppfinnareföreningen
Svenska Uppfinnareföreningen har till syfte att verka för främjandet av innovationsklimatet
och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen
och välståndsutvecklingen i samhället.
Verksamheten står på ideella grunder är allmännyttig och partipolitiskt obunden.
Föreningen grundades 1886 av den välkände patentingenjören och ballongfararen Salomon
August Andrée. Det gör Svenska Uppfinnareföreningen till världens äldsta
uppfinnarförening.
Svenska Uppfinnareföreningen bildar ett nätverk där målgruppen uppfinnare och
småföretagare har tillgång till, och stödjer varandra, med kompetenslyft, rådgivning,
coachning, mentorer, problemlösning, förebilder och inspiration.
Nätverket har en unik och bred förståelse för innovationsprocessens samtliga parametrar.

”Regeringar uppfinner inte,
företag uppfinner inte.
Det är människor som
uppfinner.” (Sam Pitroda)

Vår verksamhet
Svenska Uppfinnareföreningen har det nationella samordnande kansliet i Stockholm.
Medlemsföreningar finns runt om i Sverige, från Malmö i söder till Boden i norr. De lokala
föreningarna är anslutna till centralorganisationen men med egen styrning av verksamhet
och så även finansiering.
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Verksamhet centralt och på nationell nivå koncentreras till:






Stimulans, stöd och utveckling av regional verksamhet för uppfinnare genom
medlemsföreningar. Ett arbete kommer att inriktas mot ett effektivare
arbetsförhållande mellan centrala funktioner och lokalföreningar. 



Aktiviteter och konkreta insatser som gynnar innovationsklimatet och sprider
förebilder samt kunskap om uppfinnande. 



Samverkan med organisationer på nationell bas som kan ge effekt på regional
verksamhet. 
Finansiering av verksamheten.



Verksamhet regionalt
Medlemsföreningarna driver egen verksamhet och är ett nätverk av uppfinnare,
småföretagare och intressenter som stödjer varandra med rådgivning, coachning, mentorer,
problemlösning, kunskap och inspiration. Föreningarna har olika grunder för att driva sin
verksamhet och variationen är stor.

Om Svenska Uppfinnareföreningen och medlemsföreningar
Svenska Uppfinnareföreningen och medlemsföreningarna samlar uppfinnare med
engagemang och erfarenhet som stödjer varandra. Med insikt om att uppfinningar och nya
idéer är grunden till att företag startar, utvecklas, växer och skapar sysselsättning
organiserar vi omfattande ideella krafterna. Vi samlar alla Sveriges uppfinnare oavsett var
de befinner sig i utvecklingsstadiet av en uppfinning. Svenska Uppfinnareföreningen med
lokala medlemsföreningar är den organisation i Sverige som beaktar och tar tillvara den fria
uppfinnares intressen.
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I fokus för verksamhet på central nivå under 2015
Immaterialrättsfrågor
Mycket inom uppfinnandet har med immaterialrätten att göra varför den är central för all
verksamhet vi driver. Svenska Uppfinnareföreningen har ett brett samarbete med organisationer
och experter som samverkar, diskuterar och agerar kring frågor som rör immaterialrätten.

Principiella frågor och aktiviteter av särskild betydelse är:

1. Ett enhetligt patentskydd i EU med bevakning på uppfinnarens ställning i de nya
2.
3.
4.
5.
6.

systemen
Domstolsorganisation för immaterialrättsliga frågor i Sverige kontra Europa
Behov av ökat rättskydd – en ny Rättsskyddsförsäkring som täcker
immaterialrättstvister – jämställ patentintrång med annan ekonomisk brottslighet
Bevaka Patentlagsutredningens förslag – patentintrång under allmänt åtal utan
särskilda skäl
Sverige ska aktivt verka för att EU utvecklar stödet till uppfinnare vid tvister i tredje
land, det vill säga tvister utanför Europa
Bidra till kartläggning av effekter och erfarenheter för uppfinnaren av nuvarande
system

Konkreta aktuella frågor tillsammans med bland andra Sveriges Ingenjörer och Företagarna
kommer vi att fortsätta att arbeta med att hitta former som på sikt kan förbättra
uppfinnarens möjligheter vid patenttvister. Det gäller medlingsinstitut, att inrätta en
patentombudsman och ändrade villkor för att väcka allmänt åtal i patenttvister. Det kommer
att följas av olika förslag till åtgärder. Vidare att stötta, följa och stå bakom
UppfinnareOmbudsmannen®.
Att utveckla den till kansliet knutna tjänsten för årsavgiftsbevakningen av patent,
varumärken och designskydd med kompletterande tjänster. Att utveckla en strategi för
uppfinnaren beträffande immaterialrättsliga frågor vid utformning av affärsstrategier.
Svenska Uppfinnareföreningen är remissinstans inom immaterialrättsområdet.

Påverkansarbete, lobby
Det går bra för Sverige som hyllas i europeiska mätningar som innovationsledare, men det
finns mycket kvar att göra för att förbättra uppfinnandets villkor. Det är den fristående
uppfinnaren och mindre innovationsbaserade företag som Svenska Uppfinnareföreningen
lobbar för i alla sammanhang.
Vi arbetar till exempel för att immateriella rättigheter ska respekteras, för att uppfinnare ska
kunna leva försörja sig även under innovationsprocessen och för att uppfinnarkvinnor har
lika villkor som uppfinnarmän. Att ungas innovationskraft stimuleras och bildar grund för
framtida utveckling. Att verksamheten har en grundfinansiering genom basanslag.
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Aktiviteter för påverkan sker med riksdagsgruppen inom FUI, genom departements- och
myndighetskontakter, genom samarbete med exempelvis Företagarna, Sveriges Ingenjörer
och Aktörsrådet. Det sker också genom omvärldsbevakning och möten under
Almedalsveckan. Vi är remissinstans när det gäller innovationsfrågor samt bevakar och
påverkar lagstiftningen inom immaterialrätt.

IRT – Innovation för Regional Tillväxt
Det är Svenska Uppfinnareföreningens åtgärdsprogram för att erbjuda uppfinnaren bättre
möjligheter till kompetent, oberoende rådgivning för verifiering av sin idé fram till det
affärsmässiga förverkligandet. Under 2014-2016 arbetar vi för att programmet ska utvärderas
genom pilotverksamhet. För att sedan utvecklas mer permanent.
Programmet har studerats och fördjupats av forskare vid Linköpings universitet genom
rapporten ”Uppfinningars betydelse för Sverige” som publicerades 2013.
2014 släpptes rapporten ”Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?” som fastslår att
av dessa 100 innovationer har hela 80 procent skapats av uppfinnare genom anställning vid
företag eller i egen verksamhet och att andelen uppfinningar härstammande från universitet
och högskolor uppgår till endast 20 procent. Som kompletterande och fördjupande rapport
kom ”Innovation utan entreprenörskap” i början av april 2015.
Dessa rapporter är till grund för att visa på det behov som finns av initiativ som dels
fokuserar i idé fasen men också vänder sig till den enskilda uppfinnaren.
En grundlig marknadsundersökning av hur behovet ser ut kommer att genomföras
tillsammans med LiTH i forma av ett examensarbete. Huvudsyftet blir att undersöka vilka
väga nya tidens uppfinnare finner hjälpen, informella nätverk, lösa samarbeten etc.
Arbetet har projektstöd från vår strategiska partner Vinnova.

MentorRing®
MentorRing är en metod för uppfinnare och tjänsteinnovatörer. Syftet är att stödja, snabba
på och utbilda inom innovationsprocessen. Deltagaren har ett ömsesidigt sekretessavtal och
arbetar med sin idé, vara eller tjänst under och mellan gemensamma träffar.
Deltagaren arbetar praktiskt med att utveckla sin idé med innovationsprocessen som grund.
MentorRingen bedrivs genom möten där samtliga deltagare regelbundet träffas under en
bestämd period över året.
Mötena består av föreläsningar, processledning och processtöd. Deltagarna är dessutom
mentorer till varandra. Allt arbete sker med en ömsesidig sekretess under hela utbildningen
och deltagarnas idéer utvärderas regelbundet. Mellan mötena har deltagarna som uppgift att
arbeta vidare i genomförandet av sin idé.
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MentorRing är en unik metod och ett registrerat varumärke som ägs av och bedrivs av
Svenska Uppfinnareföreningen som också utbildar processledarna.
Genomförandet av en MentorRing sker alltid med en processledare som är avtalad med
Svenska Uppfinnareföreningen. Med denna processledare tecknar alltid Svenska
Uppfinnareföreningen ett uppdragsavtal för den aktuella ringens genomförande.
Arbetet i en MentorRing sker utifrån tre områden:
Praktisk och strategisk tillämpning av innovationsprocessen
Introduktion till affärsprocessen
Det personliga varumärket
Under 2014 pågick en intensiv pilotverksamhet som dels bidrog till värdefull statistik men
också en väsentlig förtydligande av modellen. Erfarenheten har inneburit att MentorRing
2015 är en skarpare modell och ett mer affärsmässigt verktyg för Svenska
Uppfinnareföreningen. Bland annat innebär det att vi utökat vår relation till processledarna
och ansvarar för affärsmodellen så att den goda utvecklingen kan fortsätta.

QUIS – nätverket för kvinnor
Vi arbetar med aktiviteter som bidrar till att synliggöra uppfinnarkvinnorna och deras
uppfinningar som ger betydelse för tillväxten. Under senaste året har nya förutsättningar och nya
drivkrafter utvecklats för QUIS-nätverket.

Årets uppfinnarkvinna
I vår strävan att lyft fram kvinnliga uppfinnare uppmärksammades Årets uppfinnarkvinna
2014, Marit Sundin för hennes uppfinning AddSeat. Denna uppfinning ger människor som
vill leva ett aktivt liv, med samma rörelsefrihet som gående, möjlighet att göra det. Under
2015 kommer vi att fortsätta driva projektet Årets Uppfinnarkvinna vidare. Projektet
kommer att söka stöd bland annat från Tillväxtverket.

De svenska uppfinnardagarna
Svenska Uppfinnareföreningen arrangerar De svenska uppfinnardagarna i samband Eget
företag-mässan den 5-7 november. Flera är partner för Innovationsdagen. Svenska
Uppfinnareföreningen samlar under de tre dagarna arrangemang med seminarier,
prisutdelning och finalen av SKAPA’s Utvecklingsstipendium samt Framtidens Innovatör.
Ett arrangemang med och för DHRs Bidragsstiftelse planeras för dessa dagar.
Samarbetspartner och sponsorer kommer 2015 att ha en mer framträdande roll och en
arbetsgrupp tillsätts för att planera och organisera aktiviteten.
En ansökan om medel att dela ut till medlemsföreningarna i samband med juryarbete inom
SKAPA har skickats till Tillväxtverket.
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Stipendier, fonder och tävlingar
Att söka medel ur stipendier och fonder är ett sätt att få ekonomiskt tillskott för utvecklingen
av sin idé. Det är också ett utmärkt sätt att testa sin uppfinnaridé. Svenska
Uppfinnareföreningens engagemang bottnar också i all viktig uppmärksamhet som
stipendier och utmärkelser för med sig för den enskilde uppfinnaren.

SKAPAs Utvecklingsstipendium och Framtidens innovatör
Sveriges mest prestigefulla uppfinnarstipendier är från SKAPA. Svenska
Uppfinnareföreningen är en av två stiftare.
Under året kommer Svenska Uppfinnareföreningen också att arbeta med:







Årets uppfinnarkvinna
DHRs Bidragsstiftelse, Nya smarta vardagshjälpmedel
De lokala uppfinnarföreningarnas egna och regionala stipendier
Naturskyddsföreningen, Klimatmaxa Villorna
Spendrups, Norrland Guld – Cold Tech Challenge

Barn- och ungdomsverksamhet
Ska vi få fler människor att tänka och agera uppfinningsrikt är det viktigt att man börjar i tid.
I dag ses det som ett problem att allt färre ungdomar lockas till tekniska och
naturvetenskapliga utbildningar och ett skäl till detta kan vara att man inte mött dessa
ämnen på ett naturligt och lockande sätt.
Svenska Uppfinnareföreningen ser under verksamhetsåret över hur vi tydligare kan
engagera oss i barn- och ungdomsaktiviteter. Detta sker operativt genom att delta i olika
aktiviteter för att sedan utvärdera dessa och se hur en mer långsiktig satsning bör ske.
Exempel på engagemang:






Teknikdagar med Sveriges Ingenjörer




Makerspace
Dialoger och möten med unga uppfinnare

Finn upp (för årskurs 7–9)
Snilleblixtarna (för F-6)
Tekniska museets science center, utställningar och pedagogisk verksamhet samt
Makerfaire i maj
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Utveckling av central och regional verksamhet
Vikten av att uppfinnarföreningar finns och kan fortsätta existera runt om Sverige är viktigt
för att inte säga avgörande för fortsatt innovationskraft. Svenska Uppfinnareföreningen vill
stärka, kvalitetssäkra och utveckla den samhällsresurs som finns genom verksamhet i
uppfinnarföreningar.
Målsättningen är ett tydligare, tillgängligare och starkare nätverk där idébärare, uppfinnare,
innovatörer och företagare lättare kan finna varandra, utbyta idéer och vara till effektiv hjälp
i innovationsprocessen.

Vad gör Svenska Uppfinnareföreningen för medlemsföreningarna
Svenska Uppfinnareföreningen samlar företrädare för medlemsföreningar två gånger per
verksamhetsår. Dels för årsmöte enligt stadgar men också för ordförandekonferens i
november. Syftet är att föra dialog och samlas för erfarenhetsutbyte.
I samband med höstträffen bjuds företrädare på galan som Stiftelsen SKAPA arrangerar.
Många av föreningarna inbjuds att aktivt engagera sig för SKAPA, dels genom att sprida
möjligheten att söka stipendium, delta vid möten med landshövding och medverka i de
regionala jurygrupperna.
För att lyckosamt komma framåt i utvecklingen av verksamhet med uppfinnarföreningar är
en gemensam värdegrund, principer, rutiner och målsättningar centrala att arbeta vidare
med. Styrelsen har för ändamålet tillsatt en arbetsgrupp som ska presentera sina förslag
under årsmötet 2015.
Regelbunden information och dialog förs med föreningarnas företrädare genom vd-brev och
nyhetsbrev.
För att tydliggöra ansvarsområden har en extern vd rekryterats till servicebolaget där den
stora uppgiften framåt kommer att vara att samordna både de lokala och centrala
aktiviteterna som genomförs. Att öka kommunikationen mellan lokalföreningar och på ett
enkelt sätt sammanställa och sprida de initiativ som finns runt om i landet.
I aktiviteter som exempelvis De svenska uppfinnardagarna i november erbjuds lokala föreningar
att ta en aktiv roll. Målsättningen är att rekrytera nya medlemmar och öka föreningarnas roll som
regionala innovationsaktörer. Vi ser också över möjligheten att skapa ett sk. stödmedlemskap där
dem som är intresserade av uppfinnar- och innovationsfrågor ska kunna ge ett bidrag till
Svenska Uppfinnareföreningen och samtidigt kunna följa med i vad som händer inom detta
område.

Centralt förhandlas medlemserbjudande fram som kan komma samtliga medlemmar i lokal
förening tillgodo. Tidningen Uppfinnaren & Konstruktören är det främsta exemplet där de
flesta medlemsföreningarna valt att inkludera tidningen i medlemsavgiften.
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Uppfinnarkollegiet och Innovationsrådet
Uppfinnarkollegiet antog nya stadgar 2013 och beslut för att utöka antal ledamöter.
Kollegiets verksamhet kommer att koncentreras på seminarier, debattartiklar och
diskussionsmöten kring aktuella frågor om uppfinnande och näringslivsutveckling.
Innovationsrådet inrättades under hösten 2011 och består av erfarna uppfinnare och har haft
rollen som en tankesmedja åt Svenska Uppfinnareföreningen. Efter utvärdering under förra
verksamhetsåret organiseras Innovationsrådet under 2014 ihop med Uppfinnarkollegiet.
Uppfinnarkollegiets verksamhet är inordnad i Svenska Uppfinnareföreningens.

Internationellt
Svenska Uppfinnareföreningens internationella samarbete med inriktning mot uppfinnare
bedrivs genom IFIA. Där har Svenska Uppfinnareföreningen valt att representeras av
lokalföreningen STIK. STIK etablerar också i egen regi IFIA’s Technology Transfer Center.
Den 25-26 augusti 2015 kommer STIK att arrangera en internationell innovationskonferens i
Stockholm, vilket sker i anslutning till IFIA’s internationella kongress.

Uppfinnarförebilder
Svenska Uppfinnareföreningen kommer arbeta vidare med att under året att lyfta fram flera
intressanta uppfinnarförebilder. Syftet är att skapa en ökad kan-jag-kan-du-effekt. Det gör vi
genom att visa på den stora bredd av erfarenheter hos olika personer och företag. Vi arbetar
också med förebilder för att öka förståelse för den positiva samhällseffekt som uppfinnare
ligger bakom i Sverige.

Utbildning
Som delägare i CIEL med uppfinnarskolan Idéum® kan vi erbjuda möjligheter att utvärdera
samt utveckla idéer i en kreativ miljö. Den ettåriga Yrkeshögskoleutbildningen “Diplomerad
Innovationsutvecklare” behandlar hela innovationsprocessen, från idé till marknad.
Utbildningen är studiemedelsberättigad. www.ideum.nu

Innovation Online
Den internetbaserade kunskapsdatabasen Innovation OnLine kommer att under 2015
nylanseras där en av nyheterna bland annat blir en interaktiv expertpanel som man kan
vända sig till med sina frågor. Detta ska vara ett fullständigt uppslagsverk för dem som ska
söka patent starta företag eller helt enkelt vill lära sig mer om innovationsprocessen.
www.innovationonline.se
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Samarbeten och partners
Som ideellt verkande aktör är det viktigt att samarbeta med organisationer som aktivt kan
stödja och bidra till vårt arbete. 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.
Sveriges Ingenjörer och Svenska Uppfinnareföreningen arrangerar tillsammans seminarier,
rundabordssamtal, skriver artiklar samt ser över andra samverkansformer. Under 2015
kommer också ett Innovationspolitiskt Manifest att ges ut tillsammans av Sveriges Ingenjörer
och Svenska Uppfinnareföreningen, där vi både adresserar det som vi anser är fel i
innovationssverige men också presentera förslag på förbättringar. Tillsammans är vi
grundare och representanter för Tekniska museet.
Företagarna och Svenska Uppfinnareföreningen agerar gemensamt runt lobbyfrågor och
ökad innovationskraft genom samverkan. Svenska Uppfinnareföreningen är fortsatt anslutna
som ett av drygt 20-talet branschförbund till Företagarna. 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. Ökad
samverkan pågår kontinuerligt.
Tekniska museet stiftades av Svenska Uppfinnareföreningen med flera. Idag är vi en av
museets representanter. Svenska Uppfinnareföreningen fortsätter att bidra med tips på
nutida uppfinningar för såväl museets samlingar som till pågående utställningar. Vi är med
och arrangerar löpande programaktiviteter. 100 innovationer skapar en viktig mötesplats och
arena som vi använder för att skapa intresse för uppfinnandet och uppmuntran till
kreativitet samt problemlösning. Hösten 2015 öppnas det nya science center där Svenska
Uppfinnareföreningens engagemang efterfrågas. Samma gäller med Makerfaire i maj.
Aktörsrådet bildades under 2012 av NyföretagarCentrum Sverige, Svenska
Uppfinnareföreningen, Connect, Coompanion, Winnet Sverige, Drivhuset och Venture Cup.
Senare har också SISP anslutit sig. Gemensamt för oss är att vi alla verkar som ideella
rådgivarorganisationer. Flera av organisationerna hade sedan tidigare pågående samarbeten.
Utbytet mellan organisationerna har utvecklats än mer positivt under åren som förflutit.
Aktiviteter som stödjer mer samverkan och medvetenheten om Aktörsrådet kommer att ske.
Arbetet med Aktörsrådet stödjer behovet av en långsiktig finansiering av verksamheten.
För att införa nya medlemserbjudanden kommer avtal och samarbete knytas med
exempelvis förnyat erbjudande av tidningen Ny teknik förnyade erbjudanden från IAMIP.
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Samarbete aktualiseras med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.
Med de offentliga organisationerna Vinnova, Tillväxtverket och Almi har Svenska
Uppfinnareföreningen regelbundna kontakter med under verksamhetsåret.

Medlemsförmåner och service
Svenska Uppfinnareföreningen bevakar årsavgifter och förmedlar betalning för
medlemmars patent, varumärken och designskydd i hela världen. Tjänsten erbjuds till ett
konkurrenskraftigt pris. En service som kan utvecklas.
Försäljning av patent är något som efterfrågats av både våra medlemmar samt de kunder
som använder Svenska Uppfinnareföreningen för bevakning av årsavgifter. Svenska
Uppfinnareföreningen har tillmötesgått de önskemål som funnits och erbjuder 2015
försäljning av patent.
Svenska Uppfinnareföreningen samarbetar med ett urval av partners som ger medlemmar
kvalificerad rådgivning inom juridiken, det immaterialrättsliga området,
kommersialisering, finansiering, omvärldsbevakning och så vidare.
Omfattande mallar och instruktioner med avtalsexempel finns tillgängliga för medlemmar.
Enkla avtalsmallar finns nedladdningsbara för alla besökare på www.uppfinnare.se.
Medlemstidningen Uppfinnaren & Konstruktören, kommer med 6 nummer per år. Den tar
upp olika aspekter av nyskapande innovativ verksamhet. I varje nummer har Svenska
Uppfinnareföreningen minst två sidor och ger den senaste informationen som riktar sig till
medlemmar. Tidningen ingår i medlemskapet med undantag från några lokala
uppfinnareföreningar.
Tidningen Ny Teknik erbjuds medlemmar till ett mycket fördelaktigt pris. Erbjudandet
kommer att ses över.
Det sker en regelbunden översikt och revidering av medlemsförmåner och tjänster för att
anpassa dem på bästa sätt till efterfrågan, behov och att de stämmer överens med
kärnverksamheten och medlemmarnas behov.

Organisation
Svenska Uppfinnareföreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen. Inom
Styrelsen finns ett arbetsutskott. Den löpande och operativa verksamheten sker inom
föreningens servicebolag SUF Service AB.
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Uppfinnarkollegiets verksamhet är sedan fyra år inordnad i Svenska Uppfinnareföreningen
och samlar under verksamhetsåret också det tidigare innovationsrådet.
Svenska Uppfinnareföreningen har en rikstäckande organisation genom 30–talet
medlemsföreningar som finns från Boden i norr till Malmö i söder.
Antalet medlemmar är cirka 2500 varav 150 är företag.
Svenska Uppfinnareföreningen centrala kansli finns i Stockholm.

Finansiering
Huvudsaklig finansiering av den centrala verksamheten för året sker genom programanslag
från Vinnova och ett mindre verksamhetsbidrag från Almi samt genom särskilda projektstöd
från Tillväxtverket.
Finansiering av medlemsföreningarna sker huvudsakligen genom medlemsavgifter som går
direkt till den lokala föreningen.
Svenska Uppfinnareföreningen ska för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av central
verksamhet söka verksamhetsbidrag.
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