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Motion
Angående styrning och organisation av SUF:s helägda aktiebolag

Inom Svenska Uppfinnareföreningens styrelse finns det numera ett arbetsutskott
(AU). Samma personer som ingår i detta AU är även styrelseledamöter i föreningens
helägda aktiebolag, SUF Service AB.
SUF:s styrelse har - åtminstone tills helt nyligen - bestått av totalt 9 ledamöter. Av
dessa 9 ledamöter är det 4 stycken som har ingått i AU och därmed också varit
styrelseledamöter i SUF Service AB.
Detta innebär att det endast är 4/9 d.v.s. c:a 44 % av den av Årsmötet tillsatta
Styrelsen, som faktiskt ingår i - vad som på hemsidan benämns som - ”den löpande
och operativa verksamheten”. Med andra ord; majoriteten av föreningsstyrelsen har
vare sig kontroll över eller full insyn i det av föreningen helägda aktiebolaget!

Tidigare har styrelsen för SUF Service AB varit identisk med styrelsen för SUF.
Därmed har föreningsstyrelsen haft full kontroll över såväl föreningen som
föreningens aktiebolag. Föreningens och bolagets styrelsemöten har då kunnat
hållas i direkt anslutning till varandra, varför det heller inte har inneburit några extra
kostnader för SUF. Full redovisning av föreningens samtliga bolag ingick också alltid
i årsmöteshandlingarna.
Precis samma ordning har gällt föreningens revisorer, d.v.s. såväl de auktoriserade
som de förtroendevalda. Medlem med revisorsuppdrag kallades för ”förtroendevald
revisor” när det gällde just uppdraget i SUF och för ”lekmannarevisor” då det gällde
uppdraget i SUF Service AB.

Eftersom jag i början av 2000-talet var just förtroendevald revisor i SUF och samtidigt
lekmannarevisor i SUF Service AB, är jag mycket väl insatt i hur organisationen då
fungerade. Nu har den ovan beskrivna ordningen tydligen ändrats. När, på vilket sätt
eller varför detta skett, känner jag inte alls till. Utgår ifrån att syftet säkert varit gott,
men att man antagligen missat att göra någon form av konsekvensanalys.
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Inte minst den senaste tidens turbulens med ”massavhopp” från föreningsstyrelsen
visar klart och tydligt att rådande ordning - med ett AU som tycks verka som en
styrelse i styrelsen - inte alls fungerar bra. Inom loppet av endast några få dagar
avsade sig då hela 5 ledamöter (5/9 d.v.s. 56 % av den sittande styrelsen) sina
uppdrag med omedelbar verkan!

För ökad transparens samt ett mer hälsosamt klimat inom föreningen yrkar jag därför
följande;

att Svenska Uppfinnareföreningens styrelse med det snaraste ser över det
nuvarande upplägget, d.v.s. detta att det faktiskt endast är en minoritet av
föreningsstyrelsens ledamöter, som också ingår i styrelsen för föreningens aktiebolag
att man därefter återinför ordningen att hela föreningsstyrelsen även skall vara
styrelse för föreningens aktiebolag, SUF Service AB
att man återinför ordningen att de förtroendevalda revisorerna i SUF även skall vara
lekmannarevisorer i föreningens aktiebolag, SUF Service AB
att man återinför ordningen med full redovisning av Svenska Uppfinnareföreningens
samtliga aktiebolag vid föreningens årsmöten

Göteborg den 13 januari 2017

Annica Garbring Söndergaard
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