KALLELSE TILL EXTRA ÅRSSTÄMMA
UNDER ORDFÖRANDEKONFERENSEN
FREDAG DEN 9 NOVEMBER 2018 kl.13-14
Härmed kallar styrelsen för Svenska Uppfinnareföreningen enligt § 6 i stadgarna till
extra årsmöte under ordförandekonferens enligt följande dagordning.
Datum:
Tid:
Plats:
Adress:

fredag den 9 november 2018
kl.13-14
Kristinehovs Malmgård, flygeln
Kristinehovsgatan 2, 117 29 Stockholm.
T-bana Hornstull, uppgång Högalidskyrkan, i Kristinehovsparken.

DAGORDNING:
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av protokollförare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare.
6. Fastställande att extra årsstämman blivit i behörig ordning utlyst.
7. Stadgeändring avseende slopande av kravet på auktoriserad revisor i § 12.
Förslag:
SUF:s förvaltning, räkenskaper och fonder skall varje år granskas av två
revisorer.
Nuvarande formulering:
SUF:s förvaltning, räkenskaper och fonder skall varje år granskas av tre
revisorer, varav en skall vara auktoriserad.
Bakgrund:
På grund av det bekymmersamma ekonomiska läget för Svenska
Uppfinnareföreningen är en betydande kostnad för en auktoriserad revisor. Det är för
ideella föreningar inte ett krav att ha en auktoriserad revisor.
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8. Förslag att Svenska Uppfinnareföreningen frångår stadgarna för år 2018 om
kravet på auktoriserad revisor.
Bakgrund:
Om det extra årsmötet beslutar om stadgeändringen krävs enligt stadgarna § 15 att
denna ändring fastställs av ordinarie årsstämma innan den kan träda i kraft. Därmed
skulle det enligt stadgarna den föreslagna stadgeändringen börja gälla först för
räkenskapsåret 2019 om inte den extra årsstämman medger att detta redan kan
börja gälla innevarande år 2018 och att detta beslut senare även fastställs av den
ordinarie årsstämma. Den betydande kostnaden för en auktoriserad revisor kan
därmed istället användas att uppnå det i stadgarna § 1 fastställda syftet och
ändamålet nämligen att ”verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet
den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och
välståndsutvecklingen i samhället”.
9. Revisorernas yttrande avseende fonders förvaltning och tillstånd.
10. Styrelsens redovisning av det ekonomiska läget.
11. Styrelsen föreslår Paul M. Romer som hedersmedlem enligt § 14 i stadgarna.
Romer tilldelades årets pris i ekonomi till Nobels minne för sin forskning hur
marknadskrafter styr företags benägenhet att ta fram nya idéer och innovationer. Han
är född 1955 i Denver, fil.dr 1983 vid University of Chicago och för närvarande verksam
som professor vid NYU Stern School of Business, New York, USA.
Kungliga Vetenskapsakademins delar av motiveringen till priset för Romel:
Teknologisk utveckling – Romer visar hur kunskap kan fungera som motor för långsiktig
ekonomisk tillväxt. När en stadig ekonomisk tillväxt på några procent per år ackumuleras
över årtionden förändrar den människors levnadsvillkor i grunden. Tidigare
makroekonomisk forskning lyfter fram teknisk utveckling som den främsta drivkraften
bakom ekonomisk tillväxt, men förklarar inte hur ekonomiska beslut och marknadsvillkor
påverkar den utvecklingen. Paul Romer löste detta problem. Hans insats var att visa hur
marknadskrafter styr företags benägenhet att ta fram nya idéer och innovationer.
Romers centrala resultat, publicerat 1990, utgör grunden för den teori som i dag är känd
som endogen tillväxtteori. Teorin är både konceptuell och praktisk, den förklarar hur
idéer är annorlunda än andra ”produkter” och därför kräver särskilda förutsättningar för
att skapas på en marknad. Romers teori har genererat mängder av ny forskning om vilka
villkor och regleringar som stimulerar nya idéer och långsiktigt välstånd.

Varmt välkommen!
ordförande Anneli Schöldström
samt styrelsen för
Svenska Uppfinnareföreningen
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