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Svenska Uppfinnareföreningen
Svenska Uppfinnareföreningen är en riksorganisation med ett antal medlemsföreningar som representerar en mängd av landets uppfinnare. Dessa är
verksamma i näringslivet, inom akademin, i mindre företag och som enskilda
uppfinnare. Syftet med Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet är att
främja innovationsklimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet
att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen.
Svenska Uppfinnareföreningen skall både direkt och genom sina medlemsföreningar målmedvetet arbeta för att:
• Samla och sprida kunskap om uppfinnandets allmänna och individuella
betingelser
• Samla en kompetent uppfinnarkår för uppfinnandets utveckling och
nyttiggörande i näringsliv och samhället i övrigt
• Skapa erforderliga resurser för de enskilda uppfinnarnas verksamhet
• Främja uppfinningarnas förverkligande inom den svenska
företagsamheten
• Bevaka och medverka till patentväsendets allmänna tilltro och
utveckling
• Utgöra ett forum för medlemmarnas idéutbyte och samverkan
• Öka förståelsen för uppfinnandets betydelse som kulturinsats och
ekonomisk faktor
• Vidga samverkan mellan enskilda uppfinnare, utbildningsväsendet,
forskningen och näringslivet
• Utveckla och främja internationell uppfinnarsamverkan
• Främja ungdomars engagemang inom uppfinnande och teknisk
utveckling

Organisation
Verksamheten bedrivs inom Svenska Uppfinnareföreningen och dess lokala
medlemsföreningar.
Svenska Uppfinnareföreningen och lokala medlemsföreningar
Svenska Uppfinnareföreningen är en ideell förening som, tillsammans med de lokala
medlemsföreningarna, arbetar ideellt, allmännyttigt och är partipolitiskt obunden.

Svenska Uppfinnareföreningens styrelse, arbetsutskott, revisorer och
valnämnd
Svenska Uppfinnareföreningens styrelse kom efter årsmötet 2018 att bestå av en nyvald
ordförande, fem nyvalda ledamöter och tre tidigare valda och kvarstående ledamöter och
konstituerade sig enligt följande:
Ordförande: Anneli Schöldström
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Ledamöter: Gustav Bauer, Kjell Svedman, Leif Wrenkler, Carl-Eric Engström, Göran
Lindh, Anders Widgren, Monika Källman och Anders Hilmersson; de tre sistnämnda
kvarstående efter 2017 års årsmöte.
Vid årsmötet 2018 gjordes även val av revisorer och ersättare, etiknämnd och kompletterande val till valnämnden.
Som ny auktoriserad revisor valdes Per Sjöstrand med Pernilla Östling som ersättare,
båda från Rådek KB i Flen.
Som ordinarie lekmannarevisorer valdes Håkan Edqvist och Jan-Erik Nowacki och som
ersättare för lekmannarevisorerna valdes Bo Lindgren.
Till etiknämnd valdes Anne Närhi, Sten Wigert (båda omval) och Stig Löfgren (nyval).
Till valnämnden nyvaldes Elisabeth Haider (sammankallande), Henning Dalheim och
Gerth Schött på 3, 2 respektive 1 år och som tidigare valda kvarstod Bodil Odre som sedan har lämnat valnämnden under 2018 och Mikael Rausman, som lämnar vid årsmötet
2019.

Lokala medlemsföreningar 20181231 (25 st)
Blekinge Uppfinnareverkstad
Svängsta
Dala Bergslags Uppfinnare
Ludvika
Finnvedens Uppfinnareförening
Värnamo
Idé-Akuten i Boden
Boden
Ide Forum i Halland
Varberg
Idé-Forum Skellefteå
Skellefteå
Idéforum Ångermanland
Örnsköldsvik
Idélaget, Sundsvalls Uppfinnarförening
Sundsvall
Jämtlands Uppfinnarakademi
Östersund
Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge
Karlshamn
Lidköpings Idé & Uppfinnareförening, LIDÉ
Lidköping
LIST i Västra Mälardalen
Kungsör
Malmö Uppfinnarförening
Malmö
MITT Idé Ånge
Ånge
Möckeln Innovation
Karlskoga
Oppinova Innovatörs- och Uppfinnareförening
Flen
SUF – Örebrogruppen
Örebro
Svenska Uppfinnareföreningen Helsingborg, Ängelholm
SUF i Östegötland
Norrköping
Sundsvall-Timrå Uppfinnare o Innovatörsförening, STUIF
Täby-Danderyd Uppfinnareförening, TDU
Stockholm
Uppfinnarna i 7-härad
Borås
Uppsala Idé och Uppfinnareförening, UIUF
Uppsala
Västra Värmlands Uppfinnarförening, VVU
Arvika
Älmhults Idéförening
Älmhult
Föreningsmedlemmar Vid föreningens årsmöte 2008 fastställdes föreningens nuvarande
stadgar. Från och med 2009 är samtliga medlemmar i en lokal medlemsförening också
medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen.
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Statistik medlemmar 20181
Lokalt anslutna medlemmar
Direktansluta medlemmar
Företagsmedlemmar
Medlemmar totalt (20181231)

733
38
9
780

Totala antalet medlemmar har minskat under året jämfört med föregående år enligt
tidigare statistik som synes inte stämma överens med verkligheten. Se fotnot nedan.

QUIS
Qvinnliga Uppfinnare I Sverige - QUIS - är ett nätverk inom Svenska Uppfinnareföreningen
som har träffar med studiebesök, inspirationsföreläsningar och nätverkande. Kvinnliga
uppfinnare hamnar lätt i skymundan och denna platform är viktig för att synliggöra och
stötta även kvinnor som uppfinner.

AB SUF Innovation
Bolaget är för närvarande vilande.

Varumärket Idéum
Varumärket har använts inom Centrum för Innovation i Lidköping, som har avvecklats
under 2018. Svenska Uppfinnareföreningen äger dock fortfarande detta varumärke.

SUF Service AB
Detta bolag försattes i konkurs 2017-11-09 (endast för kännedom).

Uppfinnarkollegiet
Uppfinnarkollegiet, som för närvarande redovisar 34 medlemmar, kan ses som en fristående organisation som samverkar med Svenska Uppfinnareföreningen vad gäller lobbyverksamhet och annan påverkan på samhället för att förbättra uppfinnandets och uppfinnarnas
villkor. Ordförande är Carl-Johan Westholm.

Ordförandekonferens 2018
Ordföranden från landets medlemsföreningar träffades under en dag för att diskutera framtiden för föreningen och de möjligheter och svårigheter som finns. Genom arbete i workshops presenterades en mängd goda tankar och idéer för framtida arbetssätt och möjliga
projekt ute i landet. Finansieringsfrågan var uppe på dagordningen och många förslag inkom om hur framtida medel för medlemsaktiviteter kan sökas.
Det fanns en bred enighet om att det behövs mer samverkan mellan landets medlemsföreningar och därtill att dela våra kompetenser och erfarenheter. Två specifika områden som

1

Vad vi har kunnat finna har det tidigare angivna medlemsantalet inte stämt med verkligheten. Antalet
medlemmar torde ligga avsevärt lägre.

Tidigare angiven statistik medlemmar 2017 (faktiskt per 20181231)
Lokalt anslutna medlemmar
1520 (733)
Direktansluta medlemmar
229 (38)
Företagsmedlemmar
74 (9)
Medlemmar totalt
1823 (780)
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flera av föreningarna sade sig vilja arbeta mer med under det kommande året är kvinnor och
ungdomar så att även deras idéer och uppfinningar tas till vara.
Eftersom det blivit svårare få medlemmarna att närvara vid träffar kanske man bör ha kortare
aktiviteter så att det inte stör familjelivet. Samarbeta med andra aktörer exv. Makerspace,
SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) och delta i juryarbetet för Blixlåset, som riktar sig till
gymnasieungdomar, deltagandet i SKAPA juryn m.m.
Rådgivning kommer även att bli viktigare när ALMI allt mer inriktar sina resurser mot företag i
det tidiga etableringsskedet.

Stiftelsen SKAPA
Svenska Uppfinnareföreningen är tillsammans med Stockholmsmässan huvudman för
stiftelsen SKAPA
Styrelseledamöter har under 2018 varit:
Minoo Akhtarzand, Landshövding i Västmanlands län, ordförande
Maroun Aoun, ALMI Företagspartner AB
Lars Filipsson, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond
Björn Florman, Stockholmsmässan AB
Darja Isaksson, VINNOVA från 3/10 2018
Göran Lundwall, ALMI Företagspartner AB
Ylva Ryngebo, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond
Anneli Schöldström, Svenska Uppfinnareföreningen från 3/10 2018
Peter Strömbäck, Patent- och registreringsverket (PRV) från 3/10 2018
Helena Linden, Stockholmsmässan AB till 3/10 2018
Inyang Eyoma Bergenstråle, Svenska Uppfinnareföreningen, till 3/10 2018
Under året har 2 styrelsesammanträden, 1 sammanträde med huvudmännen, 4 AU-möten
och 1 jurysammanträde ägt rum.
Stiftelsen delar årligen ut SKAPA- priser både nationellt och regionalt samt SKAPA-priset
för unga innovatörer.

Bild från SKAPA Innovationsgala den 8 november 2018. Fotograf: Elise Florman.
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SKAPA-priset 2018
Under verksamhetsåret 2018 har priser på 550 000 kr utbetalats för förtjänstfulla insatser
när det gäller att utveckla nya produkter och tjänster.
24 länsfinalister har dessutom erhållit 10 000 kr vardera från Agne Johansson Minnesfond.
Bidrag till stiftelsens priser och administration har erhållits från ALMI Företags-partner AB,
VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Stockholmsmässan AB.
SKAPA-priset för unga innovatörer 2018
Personer födda mellan 1988 och 1999 fick chansen att vara med och tävla om 250 000 kr.
Ett första pris på 125 000 kr delades ut. Två nationella vinnare fick 75 000 kr respektive
50 000 kr.
Ekonomiskt bidrag till priserna och administrationen har erhållits från VINNOVA,
Stiftelsen arrangerade under mässan ”Eget företag” på Stockholmsmässan, en pitchning
där de flesta länsfinalisternas uppfinningar presenterades. Utdelning av de nationella
priserna skedde på en innovationsgala på Stockholmsmässan där Svenska
Uppfinnareföreningen deltog aktivt med ansvarsuppgifter.
För väl genomfört juryarbete fick Finnvedens Uppfinnareförening 25 000 kr, SUF Östergötland 15 000 kr och Möckeln Innovation 10 000 kr.

Samarbeten
Samarbetspart iDefendo
För innovation är det viktigt med en miljö som uppmuntrar till att fler idéer kommer fram
och att dessa tidigt kan verifieras, utvecklas och uppmuntras. För uppfinnare kan det kännas osäkert huruvida ens idé kommer att hamna på villovägar vilket kan göra processen
otrygg och nervös. iDefendo skapar digitala vittnen genom Blockchainteknik som styrker
uppfinnarens äganderätt med en tidslinje på var, när och hur digitala filer hanterats.
Tjänsten ger medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen mer trygghet och kontroll när de
delar med sig av sina idéer, söker finansiering eller samarbetar med andra under
skapandeprocessen.
Samarbetspart Groth & Co
Medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen erbjuds att köpa patentrådgivning från immaterialrättsrådgivarna Groth & Co till mycket förmånliga priser. För föreningens
medlemmar finns ett antal paketerade tjänster som är rabatterade med 20 – 50 % från
ordinarie pris. En seminarieserie kring immaterialrätt genomfördes våren 2018.
Samarbetspart Alma Talent Tidningar
Medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen får rabatt på tidningen Ny Teknik samt
Teknikhistoria med 30 – 40 % rabatt beroende på prenumerationsalternativ. Fler tidningar
finns att inkludera som bör vara av intresse för medlemmar.

Av Svenska Uppfinnareföreningen utsedda ledamöter i
företag och organisationer
Stiftelsen Tekniska museet: Anneli Schöldström, ledamot i styrelsen
IFIA, International Federation of Inventors Associations: Lennart Nilsson, representant
Stiftelsen SKAPA: Anneli Schöldström, ledamot i styrelsen, Curt Andersson ledamot i
stiftelsens beredningsgrupp.
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Verksamhetens förutsättningar – en självinsikt
Vid årsmötet 2018 kunde det konstateras att Svenska Uppfinnareföreningen på flera sätt
var i kris och att den krisens omfattning inte var helt känd av vare sig den avgående eller
tillträdande styrelsen, valberedningen eller föreningens medlemmar. Detta har otvivelaktigt
kommit att påverka arbetet inom styrelsen och den övriga verksamheten under året.
Krisens uppkomst kan härledas till omständigheter under en lång följd av år tillbaka och
tillhör på det sättet historien och 2017 års styrelse hade den otacksamma uppgiften att
lämna över en organisation i ett förfall som den styrelsen inte hade rimliga möjligheter att
förhindra. Istället blev krisen ännu mera tydlig då Svenska Uppfinnareföreningen
servicebolag hösten 2017 måste sättas i konkurs och föreningens ekonomi nära nog kom
att utraderas. Härtill kom att de två största lokala medlemsföreningarna lämnade
organisationen och att föreningens husorgan, tidskriften Uppfinnaren & Konstruktören
måste läggas ner.
Det är mot den bakgrunden som insatsen från 2018-års styrelse måste bedömas. För att
läsaren då ska kunna göra en objektiv bedömning bör en bakgrundsbeskrivning ges.
Sett i historiens ljus fanns ett antal faktorer och fenomen som har bidragit till den kris som
2018-års och kommande års styrelser haft och har att hantera. Den krisen är främst
ekonomisk, men frustration över den förlorade ekonomin har bidragit till en brist på internt
förtroende.
Vid överlämnandet till nuvarande styrelse hade alla samtida handlingar packats i kartonger. Dessa förvaras nu hos Täby-Danderyds Uppfinnarförening (TDU) som därmed har
blivit en värdefull sponsor för Svenska Uppfinnareföreningen till dess att föreningen kan
förvara handlingarna i egen regi. Det gjorde emellertid att arbetet med att söka efter information var väldigt tungjobbat.
Sedan den tidigare flytten från kansliet på Sandelsgatan till IVA gjordes har allt historiskt
material lagrats hos Centrum för Näringslivshistoria för att öppna upp för forskning. Med
hjälp av bidrag från Romanusfonden har Centrum för Näringslivshistoria katalogiserat materialet. Därmed finns en överblick över det som lagrats där.
Från att ha startat som en rent ideell förening och utan andra bidrag för verksamheten än
medlemsavgifter och donationer – vilket för övrigt är situationen även i dag – har Svenska
Uppfinnareföreningen av och till fått in statliga medel för verksamheten. Detta kan ha varit
gynnsamt i det korta perspektivet, men förödande i det längre perspektivet, såtillvida att
det har skapat en uppfattning om att ett statligt verksamhetsstöd för Svenska
Uppfinnareföreningen verksamhet skulle vara både självklart och naturligt.
Det största bidraget till den missuppfattningen uppkom kanske då Svenska
Uppfinnareföreningen tilldelades betydande medel ur de upplösta löntagarfonderna i en
förhoppning om att Svenska Uppfinnareföreningen skulle göra något värdefullt av dessa
pengar.
Med dessa medel byggde Svenska Uppfinnareföreningen upp en framgångsrik rådgivning
i det tidiga skedet i innovationsprocessen i början av 1990-talet. Denna verksamhet övertogs av staten och blev senare ALMI. Vi ser nu att ALMI har ändrat sitt verksamhetsområde, så att den sortens rådgivning för den enskilde uppfinnaren i det tidiga skedet som
Svenska Uppfinnareföreningen då startade nu i stort sett har upphört.
Att Svenska Uppfinnareföreningen arbete och målsättning gör och har gjort en god
samhällsnytta ändrar dock inte på det faktum att Svenska Uppfinnareföreningen som
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organisation är en ideell förening, även om föreningen under senare år har försökt att driva
olika projekt för att på det sättet få in ett ekonomiskt verksamhetsstöd.
Att Svenska Uppfinnareföreningen med ovanstående målsättning har en samhällsuppgift
kan förklara varför föreningens överlevandevilja är både tydlig och stark. Vi inser helt enkelt att Sveriges uppfinnare behöver en paraplyorganisation som tillvaratar uppfinnarnas
och uppfinnandets intressen och det blir nu vår uppgift att återuppbygga en gedigen och
stark organisation. Men vi måste samtidigt vara ödmjuka och inse att det arbetet startar
utifrån en stark grund av erfarenhet, men en vekare grund i fråga om ekonomi och internt
förtroende. Samtidigt kan vi i omgivningen se en stark önskan från företag, organisationer
och enskilda personer att stötta Svenska Uppfinnareföreningen i den rekonstruktion som
nu har påbörjats. Vi kan exempelvis se en tydlig generositet från många sponsorer och en
tydlig välvillighet även från ämbetsverk och olika organisationer.

Verksamheten under året
Att verksamheten under året har präglats av det som tidigare hänt i föreningen och av det
förhållande att flertalet av föreningens förtroendevalda var nya i sina uppgifter och i flera
fall också gentemot varandra är ovedersägligt.
Människor med olika personligheter, erfarenheter och värderingar, kompetens, kunnighet
och olika grad av ordningssinne, självkritik och handlingskraft etc. har av en valberedning
bringats samman till att försöka bli en väl samverkande grupp som har haft till uppgift att
rekonstruera en svårt sargad verksamhet. Valnämndens arbete är avgörande för att få en
styrelse som med kraft åter kan bygga upp föreningen.
Den nya styrelsens första uppgift blev att rädda vad som räddas kunde. För att vända
utvecklingen och ge föreningen en ny start, trots bristen på resurser måste alla goda krafter
mobiliseras, hårda prioriteringar göras, samtidigt som viktiga informationsflöden och värdefulla aktiviteter så långt möjligt vidmakthållas. Många viktiga åtgärder har vidtagits.
Med servicebolagets konkurs försvann möjligheten att behålla föreningens kansli. En ny lokal
måste fram och lösningen blev att byta till en adress på Kristinehovs Malmgård, vilket i praktiken är en företagssponsring av Kristinehovs Malmgårds ekonomiska förening som hyr lokalerna och som ingår i ordförandens nätverk. Hur långvarig den adressen kan bli är en senare
fråga.
Överlämningen från den tidigare styrelsen till den nuvarande har inte varit problemfri. Stor
möda har lagts på att få reda det verkliga läget i föreningen och vad som har förekommit.
Detta som en en grund för framtiden. Både styrelseledamöter och lekmannarevisorer har
gjort stora arbetsinsatser och många förtjänar att nämnas. Det kan kanske räcka med att
nämna Gustaf Bauer i Älmhult och Kjell Svedman i Ånge, som trots långt avstånd har gjort
gedigna insatser för att Svenska Uppfinnareföreningen och till stöd för vår ordförande. Men
det är ändå många fler som varit till god nytta än de två nämnda.
För dem som följde med från den förra mandatperioden har det nog inte varit lätt att ställa
om till den arbetskultur som nu är nödvändig och några har också valt att dra sig tillbaka.
Nya och frivilliga krafter har engagerats; både kända personer som nya. Uppgifter av
långsiktig karaktär har delegerats ut till personer som har bedömts vara lämpliga och vi ser
med förväntan fram mot de resultat som kan komma ut av det förtroendet.
Efter årsmötet i maj 2018 har stora insatser också gjorts för att uppdatera kontakter med
viktiga organisationer som Vinnova, Tillväxtverket, PRV, Företagarna, Almi med flera.
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Bland övriga genomförda åtgärder och aktiviteter kan nämnas:
2018-06-27: INFO-brev 2018-1 utsändes där läget i föreningen och styrelsens avsikter inför
framtiden redovisades.
2018-07-09: Brev avsändes till Riksdagens näringsutskott och som sedan resulterade i att
Svenska Uppfinnareföreningen inbjöds till ett plenimöte där vi fick lägga fram våra
önskemål, detta den 2018-12-06. Föreningen har inte blivit inbjuden att tala inför
näringsutskottets plenum åtminstone de senaste decennierna, om ens någonsin.
2018-08-19/20: möte hölls i Älmhult med fokus mot våra medlemsföreningar i Södra Sverige. Älmhultsföreningen hade arrangerat ett ambitiöst program som gav deltagarna värdefulla utblickar och vid mötet framkom bland annat att SUF behöver nya stadgar som anpassas till dagens förutsättningar och för ett tydligare samarbete med de lokala föreningarna.
2018-09-20/21: möte i Sundsvall-Timrå som bjöd värdefulla föredrag och positiva samtal för
de närvarande skulle få lära känna varandra och få en harmonisk samstämning av styrelsen
inför det framtida arbetet.
2018-10-21/22: möte Norrköping. Detta främst riktat mot medlemsföreningarna i mellersta
Sverige och här bjöds ett bra program som gav deltagarna valuta för deras utlägg med
resor och bidra till en fortsatt samstämning av deltagarna inför framtiden. En aktivitet att
nämna var ett uppskattat besök på Svenskt Uppfinnare Museum i Åby.
2018-11-09: Ordförandekonferens 2018 med ett under dagen insprängt extra årsmöte. Detta för att förbereda en stadgeändring som minskar föreningens framtida kostnader. Vid ordförandekonferensen rapporterades om situationen i ett flertal lokala medlemsföreningar från
Malmö i söder till Boden i norr.
Frågan om stadgeändring avsåg att slopa kravet på auktoriserad revisor eftersom detta har
dragit orimliga kostnader i förhållande till föreningens ekonomi och det inte heller finns krav
på auktoriserade revisorer för ideella föreningar, vilket Svenska Uppfinnareföreningen är.
Det extra årsmötet beslutade enhälligt enligt förslaget. Då det gäller en stadgeändring
måste likadana beslut tas två gånger. Ändringen kan därför inte gälla förrän efter årsmötet
2019 om det årsmötet beslutar på samma sätt.
2018-11-25: Ordförandena i medlemsföreningarna informerades om att Vinnova har utlyst
en ny innovationstävling och att nu går det att lägga upp konton på Vinnovas hemsida för
ansökningar om bidrag, hantera pågående projekt och bedömning av ansökningar.
2018-12-06: Möte gjordes med riksdagens näringsutskott där från Svenska Uppfinnareföreningen deltog Anneli Schöldström och Peter Jörgensen för att etablera en framtida
dialog, belysa hur mycket Sverige har förlorat på att inte satsa på innovationer och att lägga
fram konkreta förslag om hur innovationspolitiken bör förändras. Från Svenska
Uppfinnareföreningen deltog även Azad Nayar och Jenny Rocha. Näringsutskottet var
fulltaligt och därutöver fanns 8-10 åhörare.
2018-12-09: Svenska Uppfinnareföreningen har erbjudits att delta i juryn för en
uppfinnartävling kring Brand och Säkerhet, ”Brinnovation”. Bjarne Wester, ordförande
Uppsala Idé- och Uppfinnarförening har nominerats till detta.
2018-12-12: Svenska Uppfinnareföreningen initierar Årets Uppfinnarkvinna 2019, där
Tekniska Museet upplät lokaler till prisutdelningen 2019-03-08.
2018-12-17: Ett diplom om hedersmedlemskap för Peter Branden, Kungliga
Vetenskapsaka-demin, KVA, har överlämnats. Branden är ansvarig för professor Romer,
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pristagaren i ekonomi till Alfred Nobels minne 2018. Förutom diplomet fick han två exempel
på svenska uppfinningar – tapetverktyget (uppfinnare: Tore Johansson) och
hushållsprodukten Cila (uppfinnare: Wanja Bellander).
2019-02-09: Möte i Sundsvall/Timrå om föreningens Mål&Vision&Strategi.
2019-03-08: En dag med information och prisutdelning i projektet Årets Uppfinnarkvinna.
Vid detta tillfälle offentliggjordes samarbetet med barnboksförfattaren Michael Wiander som
skriver bokserien om Dexter Olsson.
Samarbetet gäller en uppfinnartävling för barn och första priset är att få med sin uppfinning i
nästa bok nummer 4 i serien ”Taj Mahals gåta” som ges ut 2020 och en del annat, samt ett
foto på sig själv. I detta samarbete ingår även Vetenskapens hus och flera bokförlag.

Årets Uppfinnarkvinna Camilla Byrinder Lundin, uppe

till höger och i mingelvimlet ovan Michael Wiander,
och till höger ser vi Svenska Uppfinnareföreningen
engagerade ordförande Anneli Schöldström.
Till sist kan nämnas att Svenska Uppfinnareföreningen
nu har fått klart från DHR stiftelse att vi kan gå vidare i
att samarbete med en uppfinnartävling inriktad på
handikapphjälpmedel.

Foto och text Björn Arén på uppdrag av styrelsen.
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Stockholm den 30 april 2019

………………………………..
Anneli Schöldström

…………………………………..
Leif Wrenkler

………………………………..
Kjell Svedman

…………………………………..
Carl-Eric Engström

………………………………..
Gustaf Bauer

…………………………………..
Göran Lindh

………………………………..
Anders Hilmersson

