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ÖVERENSKOMMELSE   

 

Mellan föreningen XX, och Svenska Uppfinnareföreningen har följande överenskommelse 

träffats. 

 

Svenska Uppfinnareföreningen är en riksorganisation för uppfinnarföreningar, personer, 

organisationer och företag. Svenska Uppfinnareföreningen har till syfte att främja 

innovationsklimatet, stödja medlemsföreningar, med betoning på den enskilde individens 

möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället.  

Svenska Uppfinnareföreningen arbetar allmännyttigt och är partipolitiskt och religiöst 

obunden 
 

Föreningen XX har sitt säte i …………och verkar för att stödja uppfinnare och utveckla 

intresset för innovationer och uppfinnandet. Föreningens stadga och verksamhet 

överensstämmer med Svenska Uppfinnareföreningens syften. Stadgan biläggs 

överenskommelsen.  

 

1. Svenska Uppfinnareföreningen och medlemsföreningar 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 som 

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 

medlemsföreningen i dess ambitioner att stimulera uppfinnare, uppfinnandets utveckling mot 

innovationer och biträder föreningen i regionala/lokala kontakter med myndigheter och 

organisationer.  

 

3. För att gemensamt stärka varumärket Svenska Uppfinnareföreningen följer parterna den 

grafiska profil som avser sambandet mellan riksföreningen och medlemsföreningen. Den 

gemensamma grafiska profilen har fastställts av styrelsen för Svenska Uppfinnareföreningen 

och bifogas överenskommelsen.  

 

4. Svenska Uppfinnareföreningen ska i samverkan med medlemsföreningen 

 ge medlemsföreningen möjlighet att ansluta sin hemsida till Svenska 

Uppfinnareföreningens hemsida, 

 informera medlemsföreningen genom nyhetsbrev m.m. om aktualiteter inom 

föreningens verksamhet 

 tillhandahålla information och utbildning av nya styrelseledamöter i medlemsföreningen 

för förenings- och styrelsearbete.  

 erbjuda informations- och utbildningsmaterial i innovationsprocessen.    

 inom ramen för Svenska Uppfinnareföreningens avtal med Uppfinnaren & 

Konstruktören verka för utrymme i tidningen för medlemsföreningarnas olika 

aktiviteter.  



 

5. Svenska Uppfinnareföreningens styrelse har godkänt föreningen XX som en medlemsförening 

inom Svenska Uppfinnareföreningen. Föreningens medlemmar är genom sitt lokala medlemskap 

också medlem i Svenska Uppfinnareföreningen och är därmed rösträttsberättigade vid beslut och 

val på Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte.  

 

6. För medlemsförening utgår en årlig medlemsavgift till Svenska Uppfinnareföreningen. 

Föreningsavgiften fastställs av Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte och faktureras 

föreningen årsvis under första kvartalet.  

 

7. Individuell medlemsavgift för medlemskap i Svenska Uppfinnareföreningens är 

obligatorisk och beslutas av Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte. Avgiften 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.  

Årsmötet för Svenska Uppfinnareföreningen äger, om medlemsföreningen bryter mot denna 

överenskommelse besluta om uteslutning av medlemsföreningen från Svenska 

Uppfinnareföreningen.  

 

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar av vilka vardera parten har tagit var 

sitt. 

 

2016 – XX-XX 

 

 

 

 

Svenska Uppfinnareföreningen    Medlemsföreningen XX 


