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Välkommen till STIK 2.0 - Work in progress!

Bästa STlK-medlem,

Varmt välkommen till ett utvecklingsarbete fyllt av energi och arbetsglådjel

Jag heter Carlos Rodriguez och har fått din nya och återvalda styrelses förtroende att leda
verksamheten som dess ordförande.

Det har hänt en del sedan årsmötet i maj i år och vi vill ge dig en statusrapport:

Vi har ägnat sommaren åt att sätta oss in i verksamheten och att lära känna varandra i nya
styrelsen.

Vi konstituerade oss den27 augusti 2020:

o Ordförande: Carlos Rodriguez
r Vice ordförande: Linus Svensson
o Sekreterare: Johan Wbom
r Kassör: Camilla Byrinder Lundin
o Styrelseledamöter: Robert Andersson*, Lars Andersson*, Christofer Friberg

och Stig Lasses

* Sedan vi konstituerade oss har Robert och Lars meddelat att de lämnat styrelsen.

Vi inrättade också 5 olika arbetsgrupper som vi ser behövs för att driva föreningens arbete
framåt. Vi hoppas det är av intresse för dig som medlem i STIK vilja ingå i någon av dessa:

. Samarbetet med Svenska Uppfinnareföreningen (SUF)
o Kommunikation - Medlemsfrågor, Webb, Sociala Medier, etc.
o Finansiering av såväl STIK i stort som av medlemmarnas uppfinningar och projekt
. Rådgivning, Utbildning/Utbildningsmaterial och Seminarier
o STIK:s Mission, Vision och stadgar

Vi har bestämt oss för att i det korta perspektivet verka for och arbeta med:

En återanslutning till SUF: Tillsammans i styrelsen har vi under sommaren kommit fram till
att det finns många samordningsfördelar att hämta hem genom en awägd och jämlik
samverkan med SUF. Vi har fört samtal med SUF:s ordförande Jan-Erik Nowacki, med Täby-
Danderyds Uppfinnareförening (TDU) samt med fd. STIK-Ordförande örjan Strandberg och
fd. STIK-Styrelseledamot Lennart Nilsson i frågan. Vi beslöt därför vid vårt konstituerande
styrelsemöte verka för en återanslutning till SUF.
Vi har därefter medverkat vid SUF:s årsmöte där vår vice ordförande Linus Svensson
invaldes som suppleant till SUF:s styrelse. Undertecknad blev invald i SUF:s valnämnd.
I tillägg sitter både Linus och jag med i SUF:s arbetsgrupp för kommunikation: medlems-
register, hemsida, sociala medier etc.



Forts.

Att renovera STIK:s stadgar: För att blir mer relevanta i dagens samhälle och för att lättare
kunna söka olika bidrag och stöd kommer vi att fokusera STIK:s verksamhet kring
uppfinnandet och dess förutsättningar med ett fokus på tre nyckelvärden:jämställdhet,
inkluderande och hållbarhet. Vi har sagt att vi också ska fokusera vårt arbete med
Stockholmsregionen som bas, i linje med våra nuvarande stadgar.

Vi vill bli fler! Just nu för vi en något tynande tillvaro. STIK ska vara en tydlig och inflytelse-
rik röst för dig som uppfinnare. För att nå dit har vi ett stort jobb framför oss. Vi ska bli mycket
bättre på att visa varför det både är bra och nyttigt vara med i STIK för dig som uppfinnare.

Vi ser fram emot ditt förnyade förtroende för STIK och vår verksamhet.
Vi har sänkt ordinarie medlemsavgift till 450 kr, för att harmoniera vår medlemsavgift med
SUF. Som medlem i STIK är du dessutom automatiskt medlem i SUF och får ta del av även
SUF:s förmåner, evenemang etc.

Vi har dessutom helt tagit bort medlemsavgiften for lntressemedlemmar. Nu kan alla visa sitt
stöd för STIK och SUF utan att det kostar en krona! Ju fler vi är, desto lättare har vi att få
gehör för våra angelägna och gemensamma frågor. Samt kunna söka olika former av bidrag
och stöd. Uppmuntra gärna alla du känner att gå med i STIK!

nde i STIK villjag bidra till att STIK kännetecknas av: Engagemang,
och ett absolut fokus på medlemmarnas utveckling och framgång.
hjälps vi åt att göra STIK till det självklara valet för Stockholms uppfinnare!

Carlos riguez
STIK
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EXTRA Föreningsstämma torsdag den 26 november 2020, k|.19:00 - 20:30 via ZOOM

Kallelse och dagordning sänds ut enligt stadgar

Vi har ett antal frågor som vi behöver fatta beslut kring, på ett eller flera stämmor

1. Nya Stadgar
2. Nya styrelseledamöter
3. Ateranslutning till SUF
4. Valnämnd
5. Revisor

I tillägg vill vi i Styrelsen gärna få möjlighet att presentera oss, vad vi brinner för och vad
vi ägnar oss åt, så att du känner dig delaktig i vårt gemensamma byggande av STIK 2.0

e-post: info@stik.se


