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Mats Olsson
Ordförande Svenska Uppfinnareföreningen, 
Entreprenör och uppfinnare med 40 års  
erfarenhet av eget utvecklingsarbete.  
Brinnande engagemang för att skapa schyssta 
och rättvisa villkor för Sveriges uppfinnare.  
Med övertygelse om att uppfinningar står för  
hållbar välfärd och förnyelse. 

073-981 50 67
mats.olsson@uppfinnare.se

Malin Mohr
Informationsansvarig Svenska  
Uppfinnareföreningen. 
Brinner för att öka antalet innovationer av  
ungdomar och kvinnor. Gillar immaterialrätten 
när den fungerar och diskuterar gärna hur vi tar 
oss dit. Villkoren för uppfinnandet står alltid högt 
på agendan.

073-635 93 50
malin.mohr@uppfinnare.se

Sami Bask
Vd, Svenska Uppfinnareföreningens  
Service AB
Jag vill samla uppfinnarsverige, tillsammans ska 
vi påverka villkoren för uppfinnare, oavsett om 
de är verksamma, fria eller anställda. 
Min totala övertygelse är att uppfinnare och  
uppfinningar, såväl produkter som tjänster,  
män och kvinnor, kommer att lyfta Sveriges syssel-
sättningsgrad under rätt förutsättningar.

070-484 90 99, sami.bask@uppfinnare.se

Michael Rausman
Ordförande SUF Helsingborg och  
styrelseledamot Svenska Uppfinnareföreningen 
Riks. Entreprenör och uppfinnare med 35 års 
erfarenhet av reklam och marknadsföring både 
nationellt och internationellt.  
Engagemang för att skapa moderna och effektiva 
villkor för uppfinnare och entreprenörer som  
skapar nya företag och arbeten. 

0706-24 63 95, michael@fauntleroy.se

Eva Swede
Projektledare för ”- Innovation på  
lika villkor” på Svenska Uppfinnareföreningen. 
Fria individer och starka team tar bra idéer till 
marknaden!. Hjärta för innovativa tjänster.  
Processledare för MentorRing®.  
Huddinges entreprenörskapspris 2014.

073-381 80 84
eva.swede@uppfinnare.se
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Vad gör politikerna för  
de fristående uppfinnarna?

Ledarskap och goda 
organisationsformer för  
innovationsutveckling

Patentintrång ska behandlas  
som ett brottmål

Ett inkluderande  
innovationsstödssystem 

med lika villkor

Stärk innovations- 
upphandlingar

Fler individer måste stimuleras att ägna sig åt innovationsverksamhet och ges förutsättningar  
att lyckas. Samhällets vinst är arbetstillfällen, skatteintäkter och lösta samhällsproblem.  

Här spelar offentliga insatser och den politiska viljan en stor roll. 
Svenska Uppfinnareföreningen har sammanfattat de mest aktuella  

uppfinnarfrågornas utvecklingsområden.

Immaterialrätts- 
försäkring

Revidera beskattningen av 
personaloptioner

Opartisk  
IP-rådgivning


