
   

 
Svenska Uppfinnareföreningen   

Besöksadress: Saltmätargatan 11 | Postadress: Mailbox 512 | 114 11 Stockholm  
suf@uppfinnare.se | www.uppfinnare.se | www.mentorring.se | www.innovationOnline.se 

         

 

 

 

Kallelse till Svenska Uppfinnareföreningens medlems- och årsmöte 2018 

 
Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar hälsas välkomna till medlems- och årsmöte 2018.  
Tid: Lördagen den 26 maj 2018 klockan 13.00-17.00. Årsmötet öppnar 13.30  

Plats: Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148, Stockholm  
 
 
Följande årsmöteshandlingar publiceras på: www.uppfinnare.se/årsmöte-2018 
1. Förslag till dagordning  
2. Inbjudan årsmöte den 26 maj 2018 
3. Verksamhetsberättelse 2017  
4. Verksamhetsplan 2018  
5. Revisionsberättelse  
6. Valnämndens förslag  
7. Ekonomiska underlag 2017, bokslut samt budget för 2018  
8. Ärende gällande röstlängd på årsmötet 
 
Kan du inte delta så kan du utse ett ombud i din förening att föra din talan. Ombudet får inte före-
träda mer än en medlem förutom sig själv.  
 
Du kan rösta om 1. Valberedningens förslag samt 2. Bifogat ärende till styrelse genom e-post till 
info@uppfinnare.se  per post till Mailbox 512, 114 11 Stockholm  
Din röst ska vara Svenska Uppfinnareföreningen tillhanda senast söndag den 20 maj 2018.  
Mer information kommer att finnas på www.uppfinnare.se/årsmöte-2018 
Anmäl dig senast 18 maj: info@uppfinnare.se  
 

Kollektivtrafik: Hörnet Värtavägen vi busshållplats 4 och 72. 
 
 
Välkommen!  

Styrelsen, Svenska Uppfinnareföreningen 

via Ann Iberius-Orrvik, sekreterare 

Stockholm 2018-04-13 

 

Bilaga: Ärende gällande röstlängd på årsmötet 
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Ärende gällande röstlängd på årsmötet     2018-04-12 

 

Styrelsen önskar att få medlemmarnas medgivande för att på årsmötet frångå stadgarna avseende 
den tid då medlemsavgiften ska vara inbetald till Svenska Uppfinnareföreningen.  
 

Stadgarna §6 Årsmöte lyder som följer: ” För att vara röstberättigad, skall medlemmens avgift till 
lokalföreningen eller SUF vara inbetald och registrerad senast den första (1) mars samma år som 
årsmötet hålls.” 
 

Vi har ett nytt medlemsregister och har haft inkörningsproblem med systemet. De finns 

medlemmar som fått brev om medlemsavgift utskickat så sent som under mars månad. Styrelsen 

föreslår därför att årsmötet beslutar att de medlemmar som har betalt in sin medlemsavgift 

senast den 20 april 2018 är beviljade rösträtt på årsmötet. 

 

Förslag till beslut: 

Årsmötet godkänner att frångå stadgarna §6 avseende inbetalning av medlemsavgift senast den 

första (1) mars. Vid omröstning under mötet är de som betalat medlemsavgiften senast den 20 

april röstberättigade. En röstlängd med sista betalningsdatum av medlemsavgift till föreningen 

den 20 april fastställs.  
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