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Poströstning/e-post röstning till val av styrelseledamöter i  

Svenska Uppfinnareföreningen vid föreningens årsmöte 2016 

 

För att vara röstberättigad, skall medlemmens avgift till lokalföreningen eller 

Svenska Uppfinnareföreningen vara inbetald och registrerad senast den första (1) 

mars samma år som årsmötet hålls. (Stadgan §6)  

Svar kan insändas till anne.bengtsson@uppfinnare.se perioden 11 – 20 april 2016. 

Inkomna svar efter den 20 april kl. 12.00 kommer inte att medräknas.  

 

Val till ordförande 1 år 

Valberedningen nominerar: 

Mats Olsson, omval   

Jag röstar enligt valberedningens förslag på Mats Olsson  ¤ 

Eller, som ett alternativ till valberedningens förslag röstar jag på (inkomna förslag):  

Örjan Strandberg, STIK (Stockholm)    ¤ 

 

Val av ledamöter 

Valberedningen har haft ett stort antal förslag till kandidater till ledamöter av 

styrelsen. Efter granskning kvarstår 12 valbara kandidater. 5 platser i styrelsen är 

valbara. Valnämnden nominerar följande 5 kandidater: 

Solgun Drevik, Göteborgs Uppfinnareförening 

Lena Nyström, Göteborgs Uppfinnareförening 

Thomas Hedner, Oppinova Innovatörs- och Uppfinnareförening 

John Adolfsson, direktansluten Svenska Uppfinnareföreningen 

Eva Swede, direktansluten Svenska Uppfinnareföreningen 

 

Jag röstar enligt valberedningens förslag   ¤ 
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Som alternativ till valberedningens förslag redovisas följande 7 namn. Kryssa för 

dina alternativ. Glöm inte att i så fall stryka motsvarande antal namn i 

valberedningens förslag ovan.  

Robert Falk, Göteborgs Uppfinnareförening   ¤ 

Ramadan Sefedini, Göteborgs Uppfinnarförening  ¤ 

Ingvar Svanborg, Jämtlands Uppfinnarakademi   ¤ 

Sonny Persson, Möckeln Innovation (Karlskoga)   ¤ 

Louisa Nordgren, STIK (Stockholm)    ¤ 

Hans Hellström, STIK (Stockholm)    ¤ 

Peter Bjurström, direktansluten Svenska Uppfinnareföreningen ¤ 

    

 

Mitt namn  ………………………………………….. 

Adress  ………………………………………….. 

E-post adress:  ………………………………………….. 

Jag är medlem i lokal uppfinnarförening alternativt direktansluten i Svenska 

Uppfinnareföreningen (skriv föreningens namn):  

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Ort och datum: …...………………………………………………………………………….. 
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