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Preliminärt förslag till Dagordning för Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte 2022-05-08 
 
Årsmötet hålls i år dels över Internet och dels i vår lokal på Drottning Kristinas väg 53 på KTH-
området och börjar kl. 12. 
 

1. Mötets behöriga utlysande 
Årsmötet har anpassats p.g.a. Coronaepidemin. 
Hemsidan har utannonserat årsmötet. 
Förslag till beslut: Mötet är behörigen utlyst. 
 

2. Val av mötesfunktionärer 
Förslag till ordförande för mötet: Kjell Svedman 
Leif Wrenkler föreslås till sekreterare och som vice sekreterare Göran Lindh .  
Stig Löfgren och Helge Ahlstedt föreslås till justeringsmän och tillika rösträknare.  
Elisabeth Haider får en ånyo hedersposten som skötare av Internetkontakt mm. 
 

3. Föredragningslista 
Förslag till beslut: Föredragningslistan nedan godkänns. 
 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Jan-Erik Nowacki drar kortfattat verksamhetsberättelsen  
 

5. Fastställelse av resultat och balansräkning 
Resultat och balansräkning kommer att sändas ut tre veckor innan årsmötet. 
Göran Lindh presenterar. 
Resultat och balansräkningen finns på hemsidan 
Några händelser:  
Vi har en lokalkostnad på 2700 kr/månad nu. 
Det verkar som om vi kan få ut en miljon för våra två fastigheter. 
 

6. Beslut om disposition av årets resultat 
Förslag till beslut – resultatet överförs till ny räkning. 
 

7. Revisorernas berättelse 
Christian Wilcke och Ulf Gallbo berättar 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet 
Förslag till beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet 
 

9. Arvode och ersättningar 
9.a Ingen ersättning har utgått för förtroendeuppdrag 2021 och ingen ersättning utgår för 
2022. 
 

10. Val av ordförande, Elisabeth Haider presenterar valberedningens förslag 
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Förslaget till ordförande kommer att översändas separat 14 dagar innan årsmötet. 
 

11. Val av föreningens styrelse 
Förslaget till styrelse kommer att översändas separat 14 dagar innan årsmötet. 

12. Val av revisorer och ersättare samt etiknämnd 
Förslaget till revisorer kommer att översändas separat 14 dagar innan årsmötet. 
 

13. Val av sammankallande och ledamöter i valnämnd 
Förslaget till valnämnd kommer att översändas separat 14 dagar innan årsmötet. 
 

14. Årsavgifter för kommande verksamhetsår 
På grund av det stora arvet efterskänktes årsavgiften till lokalföreningsmedlemmar 2022. 
På samma sätt sattes årsavgiften för direktmedlemmar ned till 350 kr/år 2022. 
 
Förslag till beslut: Årsavgifterna återgår till 100 kr per år för individuella 
föreningsmedlemmar och 450 kr/år för direktanslutna from år 2023. 
 
Förslag till beslut för 2022: Sponsorer i relation till levererad tjänst:  
Exempel: Guld 15 000 kr/år, Silver 10 000 kr/år och Brons 5000 kr/år. 
 

15. motioner jämte styrelsens synpunkter 
STADGAR: 
I våra stadgar §11 står nu: 
”§ 11. Förvaltning av föreningens tillgångar 
För förvaltningen av föreningens tillgångar ansvarar styrelsen. Riktlinjerna för förvaltningen 
av föreningens kapital fastställs av årsmötet. Som målsättning för förvaltningen skall gälla 
att det egna kapitalet sett över tiden bevaras till sitt reella värde genom en försiktig kapital-
placering.  
 
Spekulation i enskilda aktier och värdepapper får ej förekomma. 
 
Den löpande avkastningen från förmögenheten skall användas i föreningsverksamheten och 
i första hand för säkerställande av föreningens lokalbehov.” 
 
Förslag till ny skrivning av den feta kursiva meningen ovan är: 
 
”Föreningen får endast handla med sådana aktier och värdepapper som noterats på 
Stockholmsbörsen, med ett börsvärde över en miljard kronor.” 
 
Motivering: 
Vi har dels nu, genom arv, erhållit aktier i ABB och Skanska vilket kan tänkas strida mot 
stadgarna, dels äts de bankmedel vi nu har upp av inflation. Ändringsförslaget syftar till att 
undanröja oklarheter om styrelsens befogenheter att disponera kapitalet. ”Enskilda aktier 
och obligationer” i de nuvarande stadgarna, kan ha syftat på onoterade aktier förknippade 
med hög risk. 
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16. Styrelsens förslag för verksamhetsåret program och budget  
Förslaget till budget kommer att översändas 14 dagar innan årsmötet 
 
Våra nuvarande resurser framgår av tabellen nedan. Här nedan redovisas sådant som 
kanske inte framkommer riktigt tydligt ur redovisningen. Vår förmögenhet har under senare 
tid varierat enligt nedanstående lilla tabell. Till denna förmögenhet kan tilläggas en tomt, 
ett radhus och en traktorgrävare. Man skulle kunna gissa att dessa efter försäljning med 
avdrag för kostnader innebär ytterligare cirka 1 miljon kr till förmögenheten. Nästan allt har 
vi Ove Åkerström att tacka för. 
 

 
 

17. Övriga frågor som inom behörig tid har anmälts av styrelsen 
Inga motioner har inkommit. Medlemsföreningarna är välkomnas att inkomma med 
motioner som kan behandlas om inte tidigare så inför nästa årsmöte. 
 

18. Mötet avslutas 
 
 
 


