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Dagordning/Årsmöte 2017 
 

Tid:  Lördagen den 8 april 2017 klockan 13.30 
Plats: Hörsalen/Tekniska Museet, Stockholm  
  
 

Dagordning 
 

  1. Öppnande 

  2. Val av funktionärer för mötet 

- Ordförande 

- Sekreterare 

- Två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande  

   justera årsmötesprotokollet 

  3. Fastställande av röstlängd för årsmötet 

  4. Årsmötets behöriga utlysande 

  5. Föredragningslista. 

  6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2016    

  7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

  8. Disposition av årets resultat 

  9. Revisorernas berättelse     

10. Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen 

11. Årsavgifter för kommande verksamhetsår 

12. Motioner/propositioner 

13. Verksamhetsplan 2017 

14. Arvoden och ersättning för förtroendeuppdrag    

15. Val av styrelsens ordförande      

16. Val av föreningens styrelse 

17. Val av revisorer och ersättare   

18. Val av sammankallande och ledamöter i valnämnden (direktiv) 

19. Övriga frågor 

20. Avslutning 
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Ord från ordföranden
År 2016 har varit ett av de mest omtumlande åren i Svenska Uppinnareföreningens  
historia. Det inns lera anledningar till det.

Fem styrelseledamöter valde att i förtid lämna sina uppdrag i styrelsen. Med anledning 
av detta utlyste vi en Extra stämma med fyllnadsval så att föreningsstyrelsen blev besluts-
mässig.

Inför Extrastämman publicerade vi en preliminär Verksamhetsberättelse 2016.

Vi har tagit fasta på omgivningens uppfattning om att Svenska Uppinnareföreningen  
är omodern, att medlemsantalet sjunkit under de senaste åren, att vi inte har några att-
raktiva medlemserbjudanden samt att det successivt har blivit allt svårare att inansiera 
ideell verksamhet med offentliga medel.
Vi har mer än något år tidigare ansträngt oss för att kunna locka till oss unga, i dag verk-
samma uppinnare.

Förändringsarbetet har naturligtvis varit påfrestande för alla olika delar i organisationen 
och skapat osäkerhet om såväl verksamhet som framtid. Förändringen har dock i huvud-
sak varit positiv, inte minst genom att det skapat uppmärksamhet bland våra samarbets-
partners, exempelvis Företagarna och Sveriges Ingenjörer.

Servicebolagets verksamhet
De två största projekten som drivits av Servicebolaget under 2016 är IRT-projektet och 
Immigrantprojektet.

IRT-projektet låg i början av året långt efter planen och det fanns en risk att hela projek-
tet inte skulle resultera i mer än en föga smickrande slutrapport till Vinnova. Men efter 
en stor och inspirerande insats från de anställda i Servicebolaget och lera styrelseleda-
möter har IRT istället utvecklats till ett fungerande verktyg, som enskilda uppinnare kan 
använda för att testa sin idé, få hjälp i utvecklingsdelen och också att kommunicera ut 
den till marknaden. Detta kommer att ge Svenska Uppinnareföreningens medlemmar 
en förbättrad möjlighet att realisera sina uppinningar, samtidigt som det genom att sälja 
licenser för utnyttjandet av IRT till våra samarbetspartners och andra organisationer, som 
sysslar med innovation, kommer att ge oss kontinuerliga intäkter, som på sikt kommer alla 
medlemmar tillgodo och minskar beroendet av stöd från offentliga myndigheter.

Vi har under året genomfört en förstudie för att tillvarata uppinningar och idéer från 
immigranter och fått detta inansierat av Vinnova. Detta har fallit ut så pass väl att vi har 
fått ytterligare anslag för att fördjupa detta arbete under våren 2017.

Mats Olsson
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Svenska Uppinnareföreningen
är en riksorganisation med 30 lokala uppinnareföreningar som representerar landets uppinnare. Dessa är 
verksamma i näringslivet, företrädesvis i mindre företag, inom universitetssektorn och som enskilda upp-
innare. Syftet med Svenska Uppinnareföreningens verksamhet är att främja innovationsklimatet, bidra 
till uppinningars förverkligande till att nå en marknad och att stärka den enskilda individens möjlighet att 
bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen.

Organisation 
Svenska Uppinnareföreningens beslutande organ 
är årsmötet och styrelsen. Inom styrelsen inns ett ar-
betsutskott. Den löpande och operativa verksam-
heten sker inom föreningens servicebolag Svenska 
Uppinnareföreningen Service AB.

Svenska Uppinnareföreningen  
och medlemsföreningar
Svenska Uppinnareföreningen är en ideell fören-
ing som, tillsammans med 30 medlemsföreningar, 
arbetar ideellt, allmännyttigt och är partipolitiskt 
obunden.

Svenska Uppinnareföreningens styrelse,  
arbetsutskott, revisorer och valnämnd 
Svenska Uppinnareföreningens styrelse valdes vid 
årsmötet 2016 och konstituerade sig enligt följande: 

Ordförande: Mats Olsson
Ledamöter: Thomas Hedner, vice ordförande (tom 
2016-12-02)
John Adolfsson (tom 2016-12-02)
Solgun Drevik (tom 2016-11-29)
Lennart Nilsson
Lena Nyström (tom 2016-11-29) 
Bodil Odre, verkställande ledamot
Michael Rausman
Eva Swede (tom 2016-11-29)

Styrelsens arbetsutskott 
Mats Olsson, ordförande
Bodil Odre, ledamot/VL
Michael Rausman, ledamot (from 2016-10-20)
John Adolfsson, ledamot (tom 2016-12-02)
Eva Swede, ledamot (tom 2016-10-20)

Styrelsen har under året genomfört 8 protokollförda 
möten.

Revisorer
Kaj Strandberg, auktoriserad revisor 

Lekmannarevisorer 
Göte Eriksson
Jan-Erik Nowacki
Thomas Palmqvist, revisorsuppleant

Valnämnd  
Stefan Andtbacka, sammankallande 
Ulla Edler, ledamot 
Annika Garbring, ledamot  
Hans Hällström, ledamot
Nils-Olov Sjöberg, ledamot

Kansli
Anne Bengtsson, projektledare
Rasmus Kling, projektledare (from 2016-06-20)
Helen Mattsson, projektledare (from 2016-06-20)
Malin Mohr, projektledare (tom 2017-01-15)
Maria Necula, patentingenjör
Mats Sundström, ekonomiansvarig tom (2016-12-01)

Svenska Uppinnareföreningen ska både direkt och genom medlemsföreningarna  
målmedvetet arbeta för att:
• samla och sprida kunskap om uppinnandets allmänna och individuella betingelser 
• samla en kompetent uppinnarkår för uppinnandets utveckling och nyttiggörande  

i näringsliv och samhället i övrigt
• skapa erforderliga resurser för de enskilda uppinnarnas verksamhet
• främja uppinningarnas förverkligande inom den svenska företagsamheten
• bevaka och medverka till patentväsendets allmänna tilltro och utveckling
• utgöra ett forum för medlemmarnas idéutbyte och samverkan
• öka förståelsen om uppinnandets betydelse som kulturinsats och ekonomisk faktor
• vidga samverkan mellan enskilda uppinnare, utbildningsväsendet, forskningen  

och näringslivet
• utveckla och främja internationell uppinnarsamverkan
• främja ungdomars engagemang inom uppinnande och teknisk utveckling
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Central verksamhet
Svenska Uppinnareföreningen fokuserar på
kontakter med myndigheter, organisationer
och politiker, samt bistår de lokala föreningarna
med information och medlemsförmåner.
Myndighetskontakterna består främst
av Vinnova, Tillväxtverket, PRV samt Almi
företagspartner.

Av Svenska Uppinnareföreningen utsedda
ledamöter i företag och organisationer

Olle Siwerssons Minnesfond: Representant
Wanja Bellander

Lagermanska nämnden: Ledamöter Helena
Åkerlund, sammankallande Anders Toll, PRV
Ronny Jansson, Ehrners Patentbyrå
Kaj Mickos, Svenska Uppinnareföreningen
Herman Phalén, PRV

Stiftelsen Tekniska museet:
Ledamot Sten Niklasson

IFIA, International Federation of Inventors’  
Associations:
Representant Lennart Nilsson och Kenneth
Lindqvist

Stiftelsen SKAPA:
Mats Olsson styrelseledamot 
Curt Andersson ledamot i stiftelsens berednings-
grupp

Centrum för Innovation och Entreprenörskap
i Lidköping AB, CIEL:
Svenska Uppinnareföreningen äger 13 %  
av aktierna i CIEL AB. 
Styrelseledamot Vilhelm A Welin 

Svenska Uppinnareföreningen 130 år!
Den 12 mars 2016 var det 130 år sedan Svenska 
Uppinnareföreningen grundades, det gör oss till 
världens äldsta uppinnarförening. Dagen irades 
med tårta i våra nya lokaler tillsammans med IVA.

Föreningsmedlemmar
År 2010 hade vi över 3000 medlemmar. Därefter 
har medlemsantalet sjunkit varje år fram till början 
av 2016 då vi var nere i 1885 medlemmar. Denna 
negativa trend är nu bruten och är nu på väg upp 
igen; per 2016-12-31 hade vi totalt 1963 medlem-
mar fördelade enligt nedan:  

Statistik medlemmar 2016-12-31
Lokalt anslutna medlemmar                  1585
Direktanslutna medlemmar                     284
Företagsmedlemmar                                  94
Medlemmar totalt                                   1963

Bevakning av årsavgifter
Under 2016 bevakades 1 939 ärenden i totalt 65 
länder på uppdrag av 243 uppinnare enligt följan-
de: 1643 patent i 63 länder, 140 design i 19 länder, 
156 varumärken i 22 länder. Bevakningen omfattar 
främst antal ärenden (patent/design/varumärke)  
i Sverige 329 ärenden, Europa 93 ärenden, USA 173 
ärenden, Tyskland 115 ärenden, England 105 ären-
den och Frankrike 106 ärenden.
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Verksamheten 2016

Tillvarata immigranters idéer  
och uppinningar
Svenska Uppinnareföreningen har under våren 
2016 arbetat, med stöd av Vinnova, på en för- 
studie om hur uppinningar och kreativitet hos  
immigranter kan tillvaratas. Förstudien ska ligga  
till grund för att söka inansiering i nästa steg av 
projektet, där vi avser att arbeta vidare med kon-
kreta åtgärder/metoder för att förverkliga nyanlän-
das idéer.

Vi vill med denna förstudie visa att immigranter står 
för en stor del nyföretagande, kreativitet och upp-
komsten av nya produkter och arbetstillfällen. Histo-
rien visar på en mängd människor med utländsk 
härkomst som lyckats i Sverige. Vi kan även i Stiftel-
sen SKAPAs historik visa på en överrepresentation 
av utlandsfödda uppinnare vilket ger en indikation 
på att vi inom den stora grupp immigranter kom-
mer att inna en stor mängd nya uppinningar. 

Vi vill visa på det behov som inns för att tillvarata 
de kreativa människor som kommer till Sverige och 
kunna formulera ett långsiktigt projekt där lera 
intressenter är med och spelar en viktig roll i arbetet 
med immigranter.

Den 7 april 2016 bjöds det in till ett symposium på  
Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, i Stockholm.  
Inför ett 40-tal gäster informerades om projektet samt att 
nyföretagare med utländsk bakgrund berättade om sina 
affärsidéer.

Svenska Uppinnareföreningens  
förnyelsearbete
Vinnovas har ändrat sina regler kring hur de delar 
ut pengar till organisationer och det som tidigare 
fungerade som ett verksamhetsbidrag inns inte 
längre. Vinnova är positiva att inansiera projekt 
med tydliga mål, budgetramar och tidsangivelser 
och gärna med långsiktig plan för självinansiering. 
Svenska Uppinnareföreningen Service AB har mer 
och mer börjat jobba i projektform. Detta har varit 
en stor omställning på kansliet och det innebär 
också att en prioritering har behövts göras inom de 
områden som inte är inom ramarna för de inansie-
rade projekten.

Ett av de projekt som vi bedriver är Heimdall som är 
ett fyra-årigt projekt med syfte att modernisera och 
föryngra Svenska Uppinnareföreningen, vara den 

sammanhållande organisationen för uppinnare 
i Sverige och skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för uppinningar att kommersialiseras. Inom 
ramarna för Heimdall har organisationen tvingats 
till en del förändringar som har påverkat alla på ett 
eller annat sätt. Såväl styrelse som kansli har, såväl 
strategiskt som operativt, behövt anpassa sig efter 
den nya projektbaserade arbetsformen.

I projekt Heimdall har Svenska Uppinnareförening-
en också arbetat med ett antal underprojekt som 
ska pågå i upp till fyra år där insatser ska göras för 
att stärka Svenska Uppinnareföreningen inom om-
råden där det inns möjlighet till förbättringar. Det 
delprojekt som fokus har legat på är ett projekt för 
att tillvarata immigranters idéer och uppinningar.
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IRT-projektet
Bakgrund
Under 2011 hade vi en intern diskussion inom 
Svenska Uppinnareföreningen om behovet av stat-
liga insatser för att hjälpa uppinnare som är i den 
tidigaste fasen med sin uppinning, då varken Almi, 
andra innovationsfrämjande myndigheter eller 
privata inansiärer är beredda att satsa pengar på 
utveckling av idén.

Vi formulerade problemställningen och ick 4,8 
MSEK från Vinnova för att genomföra projektet.

Verksamheten 2014
Vi identiierade tidigt att ett av de stora hindren 
vid utveckling av en uppinning från idé till inno-
vation är att uppinnaren och framtida inansiärer 
inte pratar samma språk och misstror varandra. Vi 
trodde att en lösning på det problemet skulle vara 
att driva IRT lokalt med lera kontor runt om i landet, 
där folk känner varandra.  

Projektet skulle starta med att identiierade inno-
vationsrådgivare på fem till sex ställen i landet som 
skulle få lokalt stöd och som skulle vara mötesplat-
ser för uppinnare och lokala inansiärer.
Landshövdingen i Kalmar intresserade sig tidigt för 
IRT och menade att olika lokala intressenter i länet 
skulle kunna inansiera en lokal IRT-verksamhet i 
Kalmar. Med insatser från landshövdingen, Svenska 
Uppinnareföreningen och den lokala medlemsför-
eningen samt ett bidrag på 250 000 SEK från Regi-
onförbundet, kom verksamheten igång. 

IRT stod för Innovation för Regional Tillväxt och vi 
hade till synes lyckats få igång en verksamhet, som 
skulle fungera på ett ställe i landet. 

Verksamheten 2015
Vi trodde att det, som till synes fungerade i Kalmar, 
borde kunna fungera på andra platser i landet och 
vi reste runt och träffade Landshövdingar, Almikon-
tor, kommunernas näringslivsansvariga och många 
ler på en rad olika platser i landet. Men det visade 
sig att den enighet och samarbetsförmåga som 
fanns mellan olika aktörer i Kalmar län inte fanns att 
uppbringa i andra delar av landet.

Verksamheten 2016
I början av 2016 insåg vi att problematiken kvarstår 
(uppinnare behöver stöd i de tidiga skedena av 
utvecklingsprocessen), men vi insåg också att vår 
ansträngning att försöka bygga upp lokala innova-
tionsrådgivare i landet hade misslyckats.

Men vi såg också digitaliseringens stora förändring 
av alla människors arbetssätt. De lokala personer-
na som skulle vara länken mellan uppinnare och 
inansiärer kunde ersättas av en digital simulator.
 
Fördelen med den digitala simulatorn är att vi kan 
nå tiotusentals uppinnare, som med moderna 
metoder kan göra en första utvärdering av sin idé 
och få hjälp med att formulera uppinningen som 
ett kunderbjudande och som på ett enkelt sätt 
kan förstås av inansiärer, innovationsmyndigheter, 
licensmäklare och andra som är intresserade av 
(och ser en chans att tjäna pengar på) en bärkraf-
tig uppinning.
 
Under 2016 engagerade vi tre examensarbetare, 
som har utarbetat en digital plattform som kan 
användas av alla som har en uppinning och som 
frågar sig: ”Hur kommer jag vidare?”.

Plattformen består av två huvudsakliga delar. Den 
första delen adresserar behovet att i ett mycket 
tidigt skede kunna utvärdera den kommersiella 
potentialen hos uppinningen. Uppinnaren svarar 
på tio frågor, utifrån vilka en nulägesanalys auto-
genereras, innehållande bland annat inansiella 
nyckeltal, en enkel konkurrentanalys samt en be-
skrivning av kundsegmentet. Utifrån denna output 
kan uppinnaren välja huruvida de vill fortsätta in i 
den andra delen av verktyget som är ett utveck-
lingsstöd baserat på det inom start-up-världen 
välkända och använda verktyget Lean canvas. 
I denna delen är erfarenhet och kompetens från 
erfarna uppinnare, samt teorier från akademin 
samlade för att vägleda uppinnaren genom inno-
vationsprocessen, samt synliggöra viktiga moment 
relaterat till alla delar av affärsmodellen snarare än 
endast den tekniska lösningen vilken uppinnare 
annars tenderar att starkt fokusera på. 
 
Allteftersom affärsmodellen utvecklas och de inan-
siella uppskattningarna blir alltmer verklighetsnära 
uppdateras den sammanfattande outputen. Vid 
tillfälle kan detta material visas upp och fungera 
som underlag i samtal med potentiella licenstaga-
re eller investerare. 
 
Utöver detta samlas hela uppinnareföreningens 
nätverk och kompetenser på plattformen genom 
att man skapar ett användarkonto, där speciika 
och generella kompetenser kan läggas till. Dessa 
kompetenser blir sökbara för hela nätverket, och 

forts. nästa sida
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Uppinningar som kan underlätta  
vardagen för funktionshindrade
I november 2016 ick vi in 102 nomineringar till utlys-
ningen ”Uppinningar som kan underlätta vardagen 
och tillvaron för personer med funktionshinder”.

Genom samarbete mellan Svenska Uppinnare-
föreningen och De Handikappades Riksförbunds 
Bidragsstiftelse (DHRs Bidragsstiftelse) utlyses totalt 
150 000 kronor som fördelas på tre olika projekt. 
Stipendiater och vinnare av 50 000 kr vardera 2016 
blev:

Soia Beuschel, drickhjälpmedel
Linus Emme och Hanne Heingård, lysande  
blindkäpp
Per Stjärnehag, elscooter för två

möjligheten att kontakta andra i nätverket via 
e-post är möjligt.
 
Vi har genomfört testverksamhet med hjälp av 
medlemsföreningar på fem orter i Sverige och nu 
är vi beredda att föra ut simulatorn till våra med-
lemmar. Dessutom ser vi en möjlighet att tjäna 
pengar på att licensiera ut simulatorn till andra 
organisationer. Det kan ge oss intäkter, men det 
sätter också Svenska Uppinnareföreningen i fokus 
för landets alla uppinnare och övriga personer, 
som vill stödja och satsa på uppinningar.

Så här långt har vi påbörjat affärsdiskussioner med 
Företagarna, Sveriges Ingenjörer, Innovationsrådgi-
vare vid de olika landstingen och ytterligare några 
ler.

2017 kommer att bli ett mycket spännande och 
givande år för IRT. 

Seminarium
Den 25 maj genomfördes ett seminarium på IVA 
för att presentera status på projektet och för att 
informera och sprida kunskap om det. Medverkade 
gjorde bland annat generaldirektören för Vinnova 
- Charlotte Brogren, Sveriges Ingenjörers samhälls-
politiske direktör – Peter Larson och Företagarnas 
ansvarige för kompetensförsörjning och politisk 
strategi – Lars Ilmoni. 

Pitchaktiviteter
Under hösten har ett pilotprojekt för att starta upp 
pitchningsaktiviteter på medlemsföreningarna ägt 
rum. Sex medlemsföreningar, Helsingborg, Boden, 
STIK, Göteborg, Oppinova samt Norrköping arrang-

erade pitchningar på regional nivå, vilket innebar 
att uppinnare ick anmäla sig för att inför en panel 
presentera sina uppinningar. De ick därefter feed-
back från den erfarna expertpanelen som även 
valde ut två pitchare att delta vid ett nationellt 
event i Stockholm. 

Det nationella arrangemanget ägde rum den 11 
oktober och bestod av tre delar; ytterligare en 
pitchning inför expertpanel, en workshop med 
fokus på affärsmodeller samt en föreläsning med 
en patentexpert om IP-strategier. Förhoppningen 
är att denna typ av aktivitet ska utökas och bli till-
gänglig på lera medlemsföreningar under 2017.

forts.  IRT

Juryn bestod av:
Mats Olsson, Svenska Uppinnareföreningen
Maria Necula, Svenska Uppinnareföreningen
Yvonne Björkman, DHR Bidragsstiftelse
Christina Ripe, Etac AB
Janne Lundqvist, Independent Innovation Advise
Bodil Odre, Svenska Uppinnareföreningen

Full aktivitet i marschmallow challenge, från vänster: 
Gunnar Carlsson, Hans Hedlund, Danira Tahirovic och 
Lars Hermelin. 
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Årets Uppinnarkvinna 2016
I september 2016 tog vi emot över hundra nomi-
neringar till Årets Uppinnarkvinna 2016.  Priset om 
75  000 kronor delades ut av Svenska Uppinnareför-
eningen tillsammans med Almi Företagspartner. 

Idag är uppinnarbranschen mycket mansdomine-
rad och vi är således övertygade om att det inns 
många goda innovationsmöjligheter baserade på 
kvinnors idéer som Sverige går miste om. Målet är 
därför att lyfta fram en förebild som kan uppmunt-
ra och inspirera ler kvinnor att satsa på att utveck-
la sina idéer.

Den 10 november korades Kristina Frisk som Årets 
Uppinnarkvinna 2016 med motiveringen: 
 
”Genom att utgå från marknadstrender och behov 
snarare än en idé och genom att inkludera sina 
kunder och andra intressenter tidigt i sin utveck-
lingsprocess har hon uppfunnit lera produkter som 
har tagit både den svenska och internationella 
marknaden med storm. Inte nog med att hon är 
en duktig uppinnare och entreprenör: hon hjälper 
även andra uppinnare att förverkliga sina idéer 

Uppinnardagarna 2016
Uppinnardagarna gick av stapeln den 10-11  
november under mässan Eget Företag i Stockholm. 
På sedvanligt sätt presenterades och delades  
Skapas länsvisa utvecklingsstipendier och pris till 
framtidens innovatörer ut. Många länsvinnare 
marknadsförde sig också genom pitchning inför  
en panel.

På kvällen hölls Innovationsgalan i Viktoriasalen på 
Stockholmsmässan. Kvällens conferencier var  
Caxton Njuki, årets prisutdelare var Håkan Lans.

På fredagen den 11 november hölls ordförande- 
konferens under benämningen Framtidskonferens 
i Materialbiblioteket på Stockholmsmässan. Mats 
Olsson hälsade välkommen och gjorde en relek-
tion över Svenska uppinnareföreningen – bakåt, 
nuläge och framåt.

Per-Erik Carlsson från Kreativt & Tekniskt Forum, 
informerade om sin förenings arbete med immi- 
granter. De samarbetar med Kreativum Science 
Park i Karlshamn där man bjuder in immigranter 
tillsammans med regionens aktörer, med syfte att 
öka etableringen och integrationen i regionen.

Bosse Lindgren från Idéakuten i Boden, berättade 
om sin förenings aktiviteter för att informera och 
locka nya medlemmar.

John Adolfsson informerade om Svenska Uppinna-
reföreningens arbete med förnyelse av verksam-
heten.

Den 10 november prisades Kristina Frisk som Årets  
Uppinnarkvinna 2016. På scen: Helen Mattsson,  
projektledare, Andreas Uhmeier och Wanja Bellander 
som var konferencier. 

genom sitt engagemang i Göteborgs Uppin-
nareförening, något som tydligt märktes genom 
det stora antalet nomineringar som kom in. Årets 
uppinnarkvinna är sannerligen en förebild för alla 
som vill förverkliga sina drömmar och lyckas med 
innovation. ”

Michael Rausman påminde om vad som sades på 
förra ordförandekonferensen som; frågan om
enhetliga namn på medlemsföreningarna samt 
exponering av Svenska uppinnarföreningens logga 
i samband med medlemsföreningens logga.
Nils-Olof Sjöberg berättade om Valnämndens  
arbete.

Thomas Hedner och Lena Nyström arrangerade 
framtida workshop om förändringsarbetet i fören-
ingen, sex arbetsgrupper upprättades på följande 
teman: Utbildningar, Medlemssamverkan, Uppin-
nartävlingar, Nätverkan/samarbeten, Organisation 
för tillväxt samt Marknadsföringsaktiviteter/kunder.

Örjan Strandberg från STIK informerade om Uppin-
narombudsmannen, det inns en organisation ge-
nom STIK med tillgång till advokater och jurister som 
inns i STIK:s lokaler. Det inns även en Kunskapsbank 
med kontaktlista till myndigheter, föreningar osv att 
användas av alla medlemmar. För nordisk och eu-
ropeiskt samarbete inns Nordic Baltic Inventor och 
TTC. STIK har också Växthuset som i samarbete med 
Nyföretagarcentrum arbetar för integration.
 
Avslutningsvis presenterade Rasmus Kling, Helen 
Mattsson och Elliot Jalgard IRT, plattformen och 
dess funtioner för oss.

Sammanfattningsvis en mycket konstruktiv och  
positiv dag. Vi hoppas alla att detta ska föra Svens-
ka Uppinnareföreningen vidare till att förverkliga 
ledorden: Hjälpa, synliggöra och tillvarata.
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Uppinnarkollegiet
Uppinnarkollegiet är en fri och obunden organisa-
tion bildad i samverkan med Svenska Uppinnare-
föreningen 1992. Industrimännen Curt Nicolin, Kolle-
giets förste ordförande, och Gad Rausing hörde till 
initiativtagarna. 

Ur Kollegiets stadgar antagna 2013-14 §§ 1-3:

§1. Bakgrund
Uppinnarkollegiet har antagit dessa nya stadgar 
för att markera sin ändrade juridiska ställning, från 
stiftelsen Svenska Uppinnarkollegiet till den ideella 
föreningen Uppinnarkollegiet. Stiftelsen tillkom på 
initiativ av Curt Nicolin, Gad Rausing och Håkan 
Lans. Uppinnarkollegiet är sedan 2010 en självstän-
dig del av Svenska Uppinnareföreningen, som ad-
ministrerar Uppinnarkollegiets ekonomi. Kollegiets 
ledamöter arbetar ideellt.

§2. Namn
Den ideella föreningens namn är Uppinnarkolle-
giet (UK), och på engelska the Swedish Inventors’ 
Council.

§3. Ändamål
Föreningen har som ändamål att främja veten-
skaplig forskning och utveckling. Särskild upp-
märksamhet ska därvid ägnas kunskapen om 
uppinnandets betydelse för samhället, villkoren för 
nyskapandet och kvaliteten och nivån på uppin-
nandet.
 
Ledning
Ordförande i Uppinnarkollegiet var 2016  
Carl-Johan Westholm och vice ordförande Dan 
Brändström. Till styrelsen var Svenska Uppinnare- 
föreningens ordförande Mats Olsson adjungerad.

Möten
Den 15 mars. Årsmöte hos Institutet för Närings-
livsforskning (IFN), Stockholm. Förutom sedvanliga 
årsmötesärenden presenterade IFNs chef professor 
Magnus Henrekson IFNs verksamhet. Vidare infor-
merade ledamoten Harry Goldman om Nyföreta-
garcentrums erfarenheter av villkoren för invandra-
re och nyanlända lyktingar som företagare. 

Den 26 april hos Entreprenörskapsforum, Stockholm, 
som presenterade sin verksamhet. Temat för mötet 
var ”Hur är och hur kan innovationsklimatet förbätt-
ras”, med Jane Walerud som inledare, utifrån egna 
erfarenheter som investerare och ledamot i reger-
ingens innovationsråd.

Den 5 oktober hos Entreprenörskapsforum där VD 
professor Johan Eklund välkomnade. Ledamoten 
Håkan Gergils inledde med en översikt över aktu-
ella innovations- och näringspolitiska frågor. Vidare 
redogjorde Stefan Hultberg, VD i Accumulate AB, 
om svårigheterna för företaget (ägt bl a av 6:e 
AP-fonden och Payex) att få betalt av bankerna 
för arbetet med BankID och Swish.

Den 7 november hos Entreprenörskapsforum. 
Entreprenörskapsutredningen, med dess ansvarige 
ledamoten professor Pontus Braunerhjelm, kom 
under hösten med sitt 500-sidiga dokument. Dess 
sekreterare Johan Kreicbergs presenterade dess 
förslag och inledde en diskussion.       
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Stiftelsen SKAPA
Svenska Uppinnareföreningen är tillsammans med 
Stockholmsmässan huvudman för stiftelsen SKAPA.

Styrelseledamöter har under 2016 varit:
Minoo Akhtarzand, landshövding, Ordförande
Mats Olsson, Svenska Uppinnareföreningen
Malin Mohr, Svenska Uppinnareföreningen, under 
perioden 9/2 2016 till 5/9 2016
Björn Florman, Stockholmsmässan AB
Helena Linden, Stockholmsmässan AB
Charlotte Brogren, Vinnova
Göran Lundwall, ALMI Företagspartner AB
Andreas Uhmeier, ALMI Företagspartner AB
Agne Johansson, Stiftelsen Agne Johanssons  
Minnesfond (till 5/9 2016)
Ylva Ryngebo, Stiftelsen Agne Johanssons  
Minnesfond (från 5/9 2016)
Susanne Ås Sivborg, Patent- och registreringsverket

Under 2016 har 2 styrelsesammanträden,  
2 sammanträden med huvudmännen och  
1 jurysammanträde ägt rum. Stiftelsen delar 
årligen ut SKAPA-utvecklingspris både nationellt 
och regionalt samt pris till Framtidens Innovatör.

Stiftelsen SKAPA – Utvecklingsstipendium 2015
Under verksamhetsåret 2016 har stipendium på  
550 000 kronor utbetalats för förtjänstfulla insatser 
när det gäller att utveckla nya produkter och tjäns-
ter. 24 länsinalister har dessutom erhållit stipendier 
på 10 000 kronor vardera.

Ekonomiskt bidrag till stiftelsens stipendier och ad-
ministration har erhållits från ALMI Företagspartner 
AB, Vinnova, Stiftelsen Agne Johanssons Minnes-
fond och Stockholmsmässan AB.

Stiftelsen SKAPA – Framtidens Innovatörer 2016
Personer födda mellan 1986 och 1997 ick chan-
sen att vara med och tävla om 150 000 kronor. Tre 
nationella vinnare ick 75 000 kronor, 50 000 kronor 
respektive 25 000 kronor.

Ekonomiskt bidrag till stipendiet och administratio-
nen har erhållits från Vinnova.

Stiftelsen arrangerade under mässan ”Eget före-
tag” en prisutdelning samt muntliga presentationer 
där de lesta länsinalisternas uppinningar presen-
terades. Utdelning av de nationella priserna sked-
de på en Innovationsgala på Stockholmsmässan.

Skapas Utvecklingsstipendium 2016 gick till Tongyun 
Shen, på scenen; Minoo Akhtarzand, Håkan Lans och 
Caxton Njuki.

Foto: Elise Florman

Foto: Elise Florman

Framtidens Innovatör 2016 blev Philip Olsson.
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Årsredovisning 2016
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Uppinningar för Sverige
Det är uppinningar och principiellt nya idéer som innovaioner bygger på och därför är de betydelse- 
fulla för Sveriges ekonomiska utveckling. Ska Sverige behålla konkurrenskraten och välståndet i fram-
iden behövs innovaioner som leder ill nya och växande företag – som tar vid där de gamla avvecklas 
eller lytar sin verksamhet utomlands. 

Svenska Uppinnareföreningen verkar för et gynnsamt innovaionsklimat i Sverige där ler idéer kom-

mer fram och stötar uppinnare så at de bästa idéerna kan utvecklas ill innovaioner i nya  
och växande företag. 

Svenska Uppinnareföreningen inns genom  
sina 30 medlemsföreningar över hela Sverige: 

Blekinge Uppinnareverkstad Svängsta
Dala Bergslags Uppinnare Ludvika
Finnvedens Uppinnarförening Värnamo
Göteborgs Uppinnareförening GUF Göteborg
Idé-Akuten Boden Boden 
IdéForum Halland                      Varberg
Idé-Forum Skellefteå Skellefteå
Idéforum Ångermanland Örnsköldsvik
Idélaget, Sundsvalls Uppinnarförening Sundsvall
Jämtlands Uppinnarakademi Östersund
Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge Karlshamn
Lidköpings Idé- & Uppinnareförening, LIDÉ Lidköping
LIST i Västra Mälardalen ideell förening Kungsör
Mitt Idé i Ånge Ånge
Malmö Uppinnarförening Malmö
Möckeln Innovation Karlskoga
Oppinova Innovatörs- och Uppinnareförening Katrineholm
Roslagsinnovation (ROIN) Norrtälje
STIK Stockholms Innovatörskrets Stockholm
Svenska Uppinnareföreningen - Örebrogruppen Örebro
Svenska Uppinnareföreningen Helsingborg Helsingborg
Svenska Uppinnareföreningen i Östergötland Linköping
Sundsvall-Timrå Uppinnare o Innovationsförening (STUIF) Timrå
Täby-Danderyd Uppinnarförening (TDU) Stockholm
Uppinnarföreningen i Umeå Umeå
Uppinnarna i 7-härad Borås
Uppinnarna Kalmarsund Kalmar
Uppsala Idé & Uppinnarförening Uppsala
Västra Värmlands Uppinnarförening VVU Arvika
Älmhults Idéförening Älmhult
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Motion till Svenska Uppfinnareföreningens Årsmöte 170408                                                                                               Sida 1:2 
_____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Annica Garbring Söndergaard, Vasa Kyrkogata 1, 411 27  GÖTEBORG 
 

 E-post: annica.garbring@comhem.se 

Till: Svenska Uppfinnareföreningens Årsmöte 2017 
 
Från: Annica Garbring Söndergaard   
__________________________________________________________ 
 
 
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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_____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Annica Garbring Söndergaard, Vasa Kyrkogata 1, 411 27  GÖTEBORG 
 

 E-post: annica.garbring@comhem.se 

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 
 



 

 

  

 

Valnämndens nomineringar av ledamöter 
till styrelsen och övriga förtroendeuppdrag i 
Svenska Uppfinnareföreningen  

 

Årsmöte 8 april 2017  

Nu är det dags för medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen att rösta på 

de kandidater som man vill ska sitta på förtroendeuppdrag för föreningen. 
Från Valnämnden avger vi härmed våra nomineringar. Klicka på respektive 

namn för att få upp mer information om den nominerade. 

Valnämndens nomineringar till olika förtroendeuppdrag:  

STYRELSE 
Ordförande*: 
Inyang Eyoma Bergenstråle , direktansluten SUF, Nyval, Mandattid 2 år 

Ledamöter:  

Anders Widgren , Stockholms Innovatörskrets, Nyval, Mandattid 2 år 

Anders Hilmersson , Malmö Uppfinnarförening, Omval, Mandattid 2 år  

Monika Källman , Stockholms Innovatörskrets, Omval, Mandattid 2 år 
Björn Arén , Göteborgs Uppfinnareförening, Nyval, Mandattid 2 år 

Ann Iberius-Orrvik , Uppfinnarna i 7-härad, Nyval, Mandattid 1 år 

Bosse Lindgren , Idé-Akuten Boden, Omval, Mandattid 1 år 

Roland Hellander , Uppfinnarföreningen i Umeå, Omval, Mandattid 1 år 
Azad Najar , direktansluten SUF, Nyval, Mandattid 1 år 

*En av valnämndens ledamöter, Annica Garbring Söndergaard, reserverar sig mot nomineringen av 

Inyang Eyoma Bergenstråle. 

LEKMANNAREVISORER  
Jan-Erik Nowacki , Täby-Danderyd Uppfinnarförening, Omval, Mandattid 1 

år 
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Ulf Haagerup , Göteborgs Uppfinnareförening, Nyval, Mandattid 1 år 

Benny Hedlund  (ersättare), Göteborgs Uppfinnareförening, Nyval, 

Mandattid 1 år 

ETIKNÄMND  
Anne Närhi , direktansluten SUF, Omval, Mandattid 1 år   

Sten Wigert , Idéforum Ångermanland, Omval, Mandattid 1 år   

Gerth Öhman , Idéforum Ångermanland, Nyval, Mandattid 1 år 

Obs!  Röstberättigad är medlem som betalt medlemsavgift, till sin lokala 

medlemsförening eller till Svenska Uppfinnareföreningen, för 2017. 

Medlemsavgiften måste ha blivit registrerad på Svenska 
Uppfinnareföreningens kansli senast 1 mars 2017. 

Du kan rösta:  

Genom webbaserat röstningsformulär, senast 5 april. 

(Obs! När du tryckt på Skicka-knappen i röstningsformuläret så skickas ditt 

röstningsformulär automatiskt till Svenska Uppfinnareföreningens kansli.) 

eller 

Genom brev till: Svenska Uppfinnareföreningen, Mailbox 512, 114 11 

Stockholm. Skriv då ut röstningsformuläret och fyll i det. För att din röst ska 
bli giltig måste brevet ha inkommit senast 5 april.  

RÖSTNINGSFORMULÄR  (klicka här) 

 

Du kan förstås även rösta genom att direktnärvara på årsmötet. 

Om du vill vara med på årsmötet  8 april kl. 09.30, Tekniska Muséet, 

Hörsalen, Stockholm, anmäl dig senast 3 april till 
anne.bock@uppfinnare.se  

Årsmöteshandlingar  

Valnämnden  

Stefan Andtbacka 
Annica Garbring Söndergaard 

Hans Hällström 

Nils-Olof Sjögren 

Ulla Edler 
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Vid frågor, kontakta valnämndens ordförande: 
stefan.andtbacka@telia.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Uppfinnare.se 
Du får detta mail för att du är medlem hos oss eller har mött oss. Har vi skickat 

fel ber vi om ursäkt. Avregistrera dig här   
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Svenska Uppfinnareföreningen 
Besöksadress: Grev Turegatan 16 
Postadress: Mailbox 512, 114 11 Stockholm 
Telefon 08-545 164 70 info@uppfinnare.se www.uppfinnare.se  

 

VERKS“MHETSPL“N  

Svenska Uppfinnareföreningen 
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S fte 

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. 

 

Förord 

 En vision utan åtgärder är bara drömmar. Åtgärder utan visioner är bara tidsfördriv. Men 
visioner i kombination med åtgärder kan förändra världen.  - Joel “ ”arker, Framtidsforskare  

Vi har tagit fram en vision för att veta vart vi ska styra vår verksamhet och se till att det vi gör är 
relevant och ta oss dit vi vill. Utan att planera och knyta åtgärder till visionen kommer dock 
visionen vara meningslös och föreningen kommer inte att utvecklas som vi vill eller tillvarata de 
möjligheter som finns. Därför har vi utgått från visionen när vi har skapat denna verksamhetsplan.  

“ll verksamhet kan kopplas till visionen, och på motsvarande sätt finns det till alla delar av 
visionen kopplat en verksamhet/åtgärder för att säkerställa att vi på sikt faktiskt kommer ha 
utvecklat en verksamhet i linje med visionen.  
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Visio  

Svenska Uppfinnareföreningens vision bygger på fyra pelare.  

Uppfinnare- en titel att bära med stolthet 
Det är attraktivt att kalla sig för uppfinnare, en titel som förknippas med kreativitet, en stark 
drivkraft och mod att satsa på att förverkliga sina idéer och drömmar. 

Föryngring- incitament för yngre att bli medlem 

Svenska Uppfinnareföreningen har levande medlemsföreningar med kontinuerlig tillströmning av 
unga medlemmar som attraheras av en kreativ och utvecklande gemenskap och tydliga förmåner. 

Föreningarna- en naturlig mötesplats för alla som är intresserade av innovation 

Svenska Uppfinnareföreningens medlemsföreningar eftersträvar diversitet och välkomnar alla som 
är intresserade av innovation och delar vår värdegrund. Våra medlemmar har olika etnisk 
bakgrund, men också olika kön, ålder och erfarenheter. Föreningarna är således en plats för 
uppfinnare, men också för designers, entreprenörer och ämnesexperter. Denna diversitet leder till 
mer kreativa lösningar och således en högre innovationshöjd. Svenska Uppfinnareföreningen 
arbetar tillsammans och hjälper varandra att utveckla fantastiska innovationer.   

Hållbarhet 

Genom att fokusera våra kreativa förmågor på problem som är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv 
kan Svenska Uppfinnareföreningen vara stolta över att bidra med innovationer som förbättrar 
världen. Svenska Uppfinnareföreningen blundar inte för vår tids globala utmaningar, Svenska 
Uppfinnareföreningen ser problemen och jobbar för att lösa dem. 
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Verksa het 

Moder iseri g av verksa hete  

Svenska Uppfinnareföreningen har funnits i 3  stolta år. Detta medför en lång erfarenhet och mycket 
kunskap om innovation, vilken är värdefull och bör tillvaratas. Dock förändras innovationsklimatet 
kontinuerligt, och nya metoder anpassade för dagens förutsättningar och verklighet har utvecklats på en global 
basis. För att fortsätta vara en levande förening med goda framtidsutsikter krävs att Svenska 
Uppfinnareföreningen inte bara arbetar med att stötta för att utveckla medlemmarnas idéer, utan att Svenska 
Uppfinnareföreningen även utvecklar oss själva och de innovationsprocesser Svenska Uppfinnareföreningen 
arbetar efter. Detta är kritiskt om Svenska Uppfinnareföreningen ska kunna attrahera nya medlemmar och 
dessutom är det viktigt att återskapa den status som uppfinnare tidigare har haft såväl inom näringslivet som 
samhället i stort.   

Ut ild i g i i ovaio spro esser 

Statistik över lyckosam kommersialisering av uppfinningar från enskilda uppfinnare indikerar att 
endast cirka ,  % av alla uppfinningar når kommersialisering. Vissa menar att problemet skulle 
lösas genom att uppfinnare endast behövde fokusera på den tekniska lösningen, varefter en 
affärskunnig person skulle ta över och sälja idén. I vissa fall är det kanske ett korrekt antagande. 
Men oftast krävs trots allt att uppfinnaren har nått viss förståelse för flera relevanta delar i en 
affärsmodell för att de ska komma fram till en lösning som faktiskt är efterfrågad och har en 
kommersiell hållbarhet.  

Det har under de senaste åren utvecklats ett flertal verktyg för att effektivisera och förbättra 
innovationsprocesser. Det digitala innovationsverktyg som Svenska Uppfinnareföreningen 
utvecklade under  inom ramen för projektet IRT grundar sig i två av dessa moderna modeller, 
samtidigt som erfarenheter och kunskap inom nätverket har tillvaratagits och inkorporerats i 
verktyget. De modeller som har använts bygger just på att skapa en helhetsförståelse för den 
kommersiella potentialen och riktar fokus till hela affärsmodellen.  

Verktyget kommer att fungera som utbildningsbas för den utbildning i moderna 
innovationsprocesser som bör förmedlas till medlemmarna. Genom att medlemmar använder 
verktyget kommer de att uppmärksammas på delar utöver den tekniska lösningen och uppmuntras 
till att arbeta enligt de iterativa, moderna metoder som föreslås.   

Sa la ko pete s 

Svenska Uppfinnareföreningen ska fortsätta att arbeta för att samla hela uppfinnarenätverkets 
kompetens och göra den tillgänglig så att medlemmar på ett effektivt sätt kan hitta rätt stöd för 
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specifika problem. Detta möjliggörs genom den digitala innovationsplattformen som utvecklades 
under . En förutsättning för att detta effektivt ska fungera är dock att medlemmar aktivt 
använder sidan, och det kommer därför att krävas mer arbete för att skapa denna aktivitet. 
Därutöver bör de resurser som är knutna till medlemsföreningar också bli tillgängligt för större 
delar av nätverket. Exempelvis kan föreningar som äger D-skrivare och besitter C“D-kompetens 
erbjuda detta till fler intressenter inom Svenska Uppfinnareföreningen, det vill säga även utanför 
den egna medlemsföreningen.    

Ökat edle sa tal & ökad akivitet 

Svenska Uppfinnareföreningen ska arbeta mot ett ökat medlemsantal. Detta ska uppnås genom att 
det blir attraktivt att vara medlem i Svenska Uppfinnareföreningen genom de aktiviteter som 
anordnas av medlemsföreningarna och de medlemsförmåner som Svenska Uppfinnareföreningen 
erbjuder.  

5kad aktivitet kommer att leda till fler medlemmar vilket leder till ökad aktivitet och så vidare. Om 
Svenska Uppfinnareföreningen lyckas initiera en sådan positiv spiral kan detta alltså leda till en på 
sikt mycket stark positiv utveckling av föreningen. För att sätta igång spiralen måste Svenska 
Uppfinnareföreningen börja med att skapa aktivitet i föreningarna. Detta kommer Svenska 
Uppfinnareföreningen göra genom att besöka medlemsföreningarna och utbilda medlemmar i 
moderna innovationsprocesser genom det digitala innovationsverktyget. På så vis kommer målet att 
modernisera våra innovationsprocesser att sammankopplas med målet ökad aktivitet.  

Diversiieri g 

Diversitet leder till mer kreativa lösningar och således en högre innovationshöjd. Därför ska Svenska 
Uppfinnareföreningen arbeta för att bli en förening som attraherar nya medlemmar i olika åldrar och med 
olika bakgrund.  

U ga Uppfi are 

Svenska Uppfinnareföreningen ska under 2017 aktivt arbeta för att bli en attraktiv organisation för yngre 
personer. Som en del i detta arbete har ungdomsföreningen Unga Uppfinnare grundats vari det kommer 
bedrivas aktiviteter anpassade för medlemmar upp till 26 år. För att uppnå detta krävs att Svenska 
Uppfinnareföreningen aktivt söker kanaler att nå denna målgrupp och arrangerar attraktiva aktiviteter för dem.  

I igra tprojektet 

Under  har en förstudie gjorts för att undersöka värdet av, möjligheten och ett möjligt upplägg 
för att tillvarata immigranters idéer och introducera dem till att arbeta med innovation. Svenska 
Uppfinnareföreningen vill att deras innovationsutbildning ska kopplas samman med den som 
Svenska Uppfinnareföreningen kommer erbjuda till övriga medlemmar så att de positiva effekterna 
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av ökad diversitet inom föreningen uppnås. Detta innebär inte bara att dessa människor kan 
utveckla innovativa lösningar, det innebär dessutom att de får en möjlighet att skapa ett nätverk, 
träna svenska och på så vis integreras i det svenska samhället.  

Jä ställdhet 

Uppfinnaryrket har historiskt sett varit starkt mansdominerat. Fortfarande finns det en tydlig 
överrepresentation av män i våra föreningar. För att vara en attraktiv förening dit alla känner sig 
välkomna ska Svenska Uppfinnareföreningen aktivt arbeta för att vara en plats dit lika många 
kvinnor som män söker sig. Det är därför viktigt att Svenska Uppfinnareföreningen tänker på hur 
Svenska Uppfinnareföreningen kommunicerar samt att denna eftersträvan även återspeglas i 
föreningens och aktiebolagets styrelse.  

Håll arhet 
Innovation har länge handlat om att skapa ekonomisk tillväxt från ett samhällsperspektiv. 
Innovation är dock viktigt för så mycket mer än ekonomisk tillväxt. Det handlar också om att skapa 
förutsättningar för att vår planet inte ska förstöras, att människor ska få en bättre vardag och ett 
hjälpmedel att bekämpa sjukdomar och fattigdom.  

Globala utmaningar och frågor kopplade till hållbarhet är högaktuella och kommer sannolikt att 
fortsätta vara så en god tid framöver. Som en av Sveriges viktigaste innovationsaktörer ska Svenska 
Uppfinnareföreningen aktivt arbeta för att fokusera på att utveckla innovationer som är 
meningsfulla och bidrar till en hållbar utveckling. 

S liggöra uppi are 

Uppfinnare  ska återigen bli en titel att bära med stolthet. Idag är innovation och innovatör ett buzzword 
bland politiker, i samhällsdebatter och bland företag, men ordet uppfinnare associeras av många med något 
gammaldags som inte är en del av övriga innovationssverige. Till stor del kan detta bero på att uppfinnare 
inte syns . Svenska Uppfinnareföreningen bör arbeta för att lyfta fram uppfinnares betydelse för 
innovationssverige.  

Nätverka o h sa ar eta ed i ku atorer 

Inkubatorer, acceleratorer och Science Parks har under de senaste åren utvecklats till nätverk där 
entreprenörer, innovatörer, investerare och andra intressenter rör sig och delar erfarenhet och 
kontakter. Svenska Uppfinnareföreningen bör knyta kontakter med dessa redan etablerade nätverk 
och utforska möjligheter att samarbeta med dessa. Detta skulle kunna leda till ett breddat 
kontaktnät samt kompetensutveckling inom föreningen.  
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Oftast erbjuder inkubatorer exempelvis gratis föreläsningar dit Svenska Uppfinnareföreningen ’s 
medlemmar kan gå för att söka inspiration och utvecklas. Genom att vistas i dessa miljöer skapar 
Svenska Uppfinnareföreningen en medvetenhet hos dem om att uppfinnare fortfarande finns. Det 
kan även resultera i att fler innovatörer inom dessa nätverk börjar betrakta sig som uppfinnare.  

Nätverka o h sa ar eta ed Makerspa e-före i gar 

Vissa menar att Makerspace-föreningar är moderna uppfinnareföreningar. De möts i kreativa 
verkstäder för att skapa saker. Svenska Uppfinnareföreningen kan inspireras från dem, och bör hitta 
samarbetsformer så att Svenska Uppfinnareföreningen kan ta del av deras goodwill, verkstäder och 
attraktivitet samtidigt som Svenska Uppfinnareföreningen kan bistå med kompetens och 
erfarenheter om konstruktion, elektronik, problemlösning m.m.  

Pod ast 

Historier har alltid legat människor varmt om hjärtat. Genom att dela aktuella historier om 
uppfinnare idag genom podcasts kan Svenska Uppfinnareföreningen skapa en vetskap om att de 
fortfarande finns och är aktiva. Svenska Uppfinnareföreningen kan eftersöka intressanta uppfinnare 
och släppa en ny podcast varje kvartal. För detta bör Svenska Uppfinnareföreningen undersöka 
möjligheterna att samarbeta med journalistutbildningar och strategiska medie-studenter.  

För å er 

“tt vara medlem i Svenska Uppfinnareföreningen ska vara naturligt för alla som ägnar sig åt 
uppfinningar i olika skeden och med olika drivkraft. Därför ska det också vara tydligt vilka 
förmåner som ingår i ett medlemskap för såväl föreningar som företag och enskilda medlemmar.  

”ortsett från att medlemskapet ger tillgång till Sveriges bästa uppfinnarenätverk och den kunskap 
och kompetens som det innebär ska det finnas medlemsförmåner som är anpassade för såväl 
nuvarande medlemmar som framtida medlemmar. De förmåner som erbjuds ska dels ske internt 
genom den nationella föreningen som hos lokalföreningarna men de ska också komma genom 
samarbeten med andra aktörer på olika nivåer där de kan saker som Svenska Uppfinnareföreningen 
inte behärskar samtidigt som Svenska Uppfinnareföreningen får möjlighet att hjälpa andra med det 
Svenska Uppfinnareföreningen är bra på. 
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Närhet ill äri gslivet 
Ett av de största hindren för uppfinnare är att nå ut på marknaden med de idéer som utvecklas. 
Detta kan delvis förklaras med de omoderna innovationsprocesser som ofta används men faktum 
kvarstår att det är i Svenska Uppfinnareföreningens medlemmars intresse att ha bra samarbete med 
etablerade företag som kan vara av intresse att köpa licenser, produkter och kompetens. 

Under  ska samarbetet med dessa aktörer fördjupas och ett gränssnitt ska läggas till på Svenska 
Uppfinnareföreningens innovationsplattform. Detta gränssnitt ska göra det möjligt för de 
uppfinnare som har genomgått hela processen att hitta intressenter som vill ta in deras produkter i 
produktion eller som behöver samarbetspartners för fortsatt utveckling, lansering eller 
marknadsföring. 

Genom att involvera storföretag i utbildningar, seminarier och andra aktiviteter som Svenska 
Uppfinnareföreningen genomför skapas ett långsiktigt och givande samarbete med dessa aktörer. 
Med detta samarbete kan vikten av uppfinnarnas arbete och deras stora kompetens förmedlas 
direkt till näringslivet. Förhoppningen är att detta ska leda till att företagen inser att de inte besitter 
all kompetens själva och kan lägga ut en del av innovationsarbetet på fria uppfinnare och 
föreningar.  

Pate t evak i g 

Patent och övriga immaterialrättsfrågor är viktiga för många av Svenska Uppfinnareföreningens 
medlemmar. För att säkerställa en långsiktig lösning som är bra för föreningens medlemmar 
kommer ett stort fokus att ligga på detta . Eventuellt övriga tjänster och förmåner som är 
kopplade till immaterialrätt kommer att ses över för att få en så heltäckande lösning som möjligt. 

I ovaio stävli gar 

För att uppmärksamma uppfinnare, motivera dem till att satsa på sin uppfinnarekarriär och för att 
stötta dem med hållbara idéer ska Svenska Uppfinnareföreningen behålla tidigare engagemang i 
innovationstävlingarna Skapa, DHR och Årets Uppfinnarkvinna.  

Ko u ikaio  o h tra spare s 

Kommunikation är nyckeln till att hålla samman Svenska Uppfinnareföreningens nätverk och 
förmedla värdet av vår verksamhet till andra viktiga aktörer. Svenska Uppfinnareföreningen måste 
dels arbeta med kommunikation internt för att sprida information om hur verksamheten utvecklas 
och de projekt som pågår, och dels externt mot nyckel-samarbetspartners för att förmedla värdet 
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Svenska Uppfinnareföreningen tillför innovationssverige så att de inkluderar oss i fortsatt planering 
av stödet riktat mot enskilda uppfinnare.  

Vidare är transparens och tydlig kommunikation viktiga delar för att medlemmar, föreningar, 
anställda och andra intressenter ska känna förtroende för att den verksamhet som bedrivs gör så i 
linje med vad som har beslutats av styrelsen.  

I ter t 

För att uppnå en hög intern transparens ska kansliet fortsätta att skicka ut kort rapport  till 
medlemsordföranden varannan vecka där det ges en kort uppdatering om de senaste aktiviteterna 
som kansliet arbetar med. De får själva avgöra vilken information de vill förmedla till sina 
respektive medlemmar. Samtliga protokoll från föreningens styrelsemöten är offentliga och går att 
läsa på föreningens hemsida.  

Exter t 

För att få fortsatt förtroende av externa partners ska Svenska Uppfinnareföreningen på ett 
professionellt sätt skapa underlag för att kunna redovisa hur Svenska Uppfinnareföreningen har 
spenderat avsatta resurser. Svenska Uppfinnareföreningen ska följa de projektplaner som finns och 
minst leverera det som förväntas.  

Sa ar ete   
Svenska Uppfinnareföreningen ska arbeta med “lmi-kontor på lokal nivå. Flera lokala “lmi- 
rådgivare har uttryckt intresse av vår innovationsplattform som stöd och sållning innan de får 
ytterligare hjälp och rådgivning från “lmi. 

Svenska Uppfinnareföreningen ska samarbeta med Vinnova och delta vid workshops för att 
förhoppningsvis bli del i deras innovationsstödprogram riktat mot enskilda innovatörer. Det 
kommer att gynna Svenska Uppfinnareföreningen att vara en del i en utarbetad stödstruktur.  

Dessutom ska samarbete fortsätta och utvecklas med andra viktiga aktörer och intressenter till 
Svenska Uppfinnareföreningen. Svenska Uppfinnareföreningen ska fortsätta att behålla en god 
relation med dem och samarbeta för att skapa värde åt varandra.  



 

Svenska Uppfinnareföreningen 
Besöksadress: Grev Turegatan 16 
Postadress: Mailbox 512, 114 11 Stockholm 
Telefon 08-545 164 70 info@uppfinnare.se www.uppfinnare.se  

 

 

 
 

 
 
 

Arvode och ersättning för förtroendeuppdrag 
 

Styrelsen föreslår Årsmötet besluta att: 

- Styrelsen äger rätt att få ersättning för styrkta resekostnader och boende enligt 
gällande villkor. Dessutom äger styrelsen rätt att besluta om det ska utgå ersättning 
för förlorad arbetsinkomst med maximalt 2 500 kr per heldag (1 250 kr för halvdag). 

- Ett årsarvode utgår till ordföranden enligt skatteverkets fastställda 
inkomstbasbelopp, vilket för 2017 är 61 500 kr. 
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