MOTION till SUF:s årsmöte 2007

På vad sätt kan SUF bli ett bättre stöd för aktiva uppfinnare?
Det stadgeenliga huvudsyftet för SUF måste anses vara att ge hjälp och stöd till uppfinnare och
innovatörer från idé till förverkligande och innovationernas lansering på marknaden.
Både noviser och erfarna uppfinnare i landet upplever sig många gånger stå ensamma i de
mer eller mindre livsavgörande frågorna om sina uppfinningars äganderätt, exploatering,
kommersialisering och bästa ekonomiska avkastning. Att anlita patentbyråer och advokater för
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detta har visat sig både äventyrligt och mycket kostsamt, vilket bl a framgår av medias

rapportering av några avskräckande fall. Därför behövs bättre uppbackning av Sveriges
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uppfinnare vilket borde vara SUF:s huvuduppgift.

Målet att vara en stark service- och stödorganisation för aktiva uppfinnare kräver

koncentration och fokusering och mindre diversifiering. SUF bör om möjligt stå oberoende för
att bli mera offensivt och kunna ställa raka krav på omvärlden. Detta förutsätter att SUF klarar
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sin ekonomi bättre än idag. Kansliet måste i högre grad bemannas med personer med
specialistkompetens, som kan svara upp mot de aktiva medlemmarnas viktigaste behov.
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SUF:s huvudsakliga uppgifter bör vara följande:
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1. Kraftfullast möjliga opinionsbildning i media och gentemot tongivande rikspolitiker.
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2. Nyhetsbevakning och regelbunden information om lån, bidrag, kurser, tävlingar och events
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till medlemmar och lokala föreningar via mejl, webbsida eller brev.
3. Rådgivning i immaterialrättsfrågor, även innefattande översättning av EPO:s och PCT:s
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olika standard- och beslutsformulär inklusive behövliga förklaringar.
4. Rådgivning, stöd och personlig uppbackning och/eller prisbillig försäkring av
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medlemmarna i frågor om patentintrång samt vid skadestånds-, avtals- och patenttvister.
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5. Handgriplig hjälp vid kommersialisering av medlemmarnas uppfinningar och
forskningsresultat genom specialiserade mäklare, mässor och egna fysiska utställningar.

Styrelsen för SUF-Helsingborg föreslår att SUF:s årsmöte diskuterar och beslutar
att som första åtgärd utreda förutsättningar och resursbehoven för att nå ovan angivna mål,
samt om så anses möjligt uppdra åt styrelsen att verka för att efterfrågade behov effektueras.

Helsingborg den 25 januari 2007
Styrelsen för uppfinnarföreningen SUF-Helsingborg

Nils Dencker, ordförande

Bertil Burström, vice ordförande

