Att starta en lokal uppfinnareförening
Råd och tips som kan göra det lite enklare;
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För att starta behövs gärna minst 10 mycket engagerade och insatta personer, helst
med bra förankring/nätverk på den lokala orten
Minst 5 medlemmar som vill utgöra en styrelse
Använd normalstadgar till en början
Använd helst e-mail vid utskick till medlemmarna för att hålla nere kostnaderna. De
medlemmar som inte har mail bör stimuleras till att skaffa en ”adress” som kan läsas
av på biblioteket eller hos någon anhörig om egen dator inte finns. Bra om föreningen
hjälper till med skapande av en sådan adress, det förenklar allt arbete på sikt.
Försök att kommunicera ganska regelbundet med medlemmarna så att de känner
gemenskap. Ett nyhetsbrev som sänds per mail eller som vanligt informationsblad
kan vara utmärkt att skicka ut några gånger om året
Lägg upp en hemsida, gärna med hjälp av några medlemmar som kan göra detta
ideellt. Denna kan sedan användas för att sprida information till både medlemmar
och omvärlden.
Krångla inte till saker och ting, gör det så enkelt som möjligt för att orka med
formalia. Det är den kreativa delen som ska få ta mest utrymme
Anslut föreningen till SUF, Svenska Uppfinnareföreningen, då kommer
medlemmarna att få tillgång till ett flertal förmåner och ett ännu större nätverk
Försök att få kommunen/näringslivet att stå för en lokal/rum där man kan träffas för
möten och aktiviteter
Tag kontakt med Almi regionalt, informera om den nya Medlemsföreningen och
önskan om ett samarbete
Tag kontakt med näringslivskontoret, informera om den nya Medlemsföreningen och
även här en önskan om samarbete. Begär att få ingå i något nätverk t.ex. för regional
utveckling, näringslivsutveckling eller nyföretagande
Om det finns en Högskola/Universitet på platsen, försök att delta i deras fria
aktiviteter, ofta handlar det idag om innovation och entreprenörskap, det finns på
allas agenda nu. Detta kan bli inkörsporten till ett nytt nätverk och nya medlemmar.
Anordna egna utbildningsträffar - kunskapsseminarier, det är väldigt viktigt att
”fristående” uppfinnare får kunskap om hur man tar sig från idé till produkt/tjänst
på marknaden. Hela innovationsprocessen kan i separata avsnitt behandlas så att alla
kommer att förstå hur komplext det är att vara uppfinnare.
Om det i närområdet pågår tävlingar/utbildningar i form av till exempel Venture
Cup www.venturecup.se, bjud in vinnarna för att presentera sina innovationer, det
kan ge nya medlemmar i föreningen och ett större nätverk.
Samverka med andra Medlemsföreningar för att få erfarenhet från hur de driver sina
föreningar. Anordna gärna aktiviteter ihop, det blir enklare för alla.

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

1

•

•

•

•

•

Samverka gärna med småföretag eller andra nätverk i omgivningen, dessa kan
eventuellt gå in med hjälp till uppfinnare som vill ta fram en prototyp eller CADritning, kan hjälpa till med framtagning av plastverktyg och ge råd om materialval,
kanske kan de också bli sponsorer till föreningsverksamheten. Att få komma på
företagsbesök brukar också vara uppskattat av medlemmarna.
Att gå från att ha en färdig produkt/tjänst till att komma ut på marknaden är oftast
det som är svårast för en uppfinnare. Här gäller det att samverka och skapa nätverk
även på ”säljsidan”.
När föreningen har blivit tillräckligt stor kan man starta ett servicebolag som äga av
föreningen. I servicebolaget kan man hantera all kostnadsdriven verksamhet och
även hantera momsen, vilket annars är svårt i en ideell förening. Kring servicebolaget
kan man sedan underhand bygga upp ett servicenätverk som kan ge "kick back" till
föreningsverksamheten.
När föreningen har kommit igång och fler medlemmar strömmar till så ställs det
också större förväntningar på att föreningen ska kunna erbjuda mer handfast
rådgivning. Här kan finnas olika modeller för hur detta kan utvecklas t.ex. i
samverkan med Almi eller genom att få möjlighet till att ha någon anställd på det
egna kontoret eller använda sig av den kompetens som finns inom
föreningen/styrelsen.
För att utveckla föreningen så måste förstås fler aktiviteter och program komma till.
Göteborgs Uppfinnareförening/GUF har ett program för genomlysning av tidiga
idéer som kallas Avstampet, mer information går att få genom kontakt på
info@guf.se.
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