
 
 
 

MEDLEMSNYTT NR 1 APRIL 2021 
 
Det var ett tag sedan vi hördes av men det betyder inte att vi varit overksamma. Styrelsen har under 
vintern haft fullt fokus på att utveckla dels styrelsearbetet och dels verksamheten. Här följer en del av 
det vi arbetat med.  
 
 

 Inbjudan till STIKs ordinarie föreningsstämma 
 Inbjudan till SUFs ordinarie föreningsstämma 
 Ny hemsida 
 Medlemsaktiviteter 

 
 

STOCKHOLMS INNOVATÖRSKRETS STIK KALLAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 

STIKs styrelse hälsar dig välkommen till årets ordinarie föreningsstämma som på grund av rådande 
omständigheter kommer att hållas digitalt.    
 
Tid: 27 maj kl 18:30. 
 

Plats: Zoom-länk kommer att skickas på mail till dem som anmält sitt deltagande på  
STIKs hemsida. 
 

Rösträtt: För att kunna rösta vid stämman ska din medlemsavgift om 450 kr ha betalats senast  
den sista februari till bankgiro nr 5287-4054. 
 

Övriga: Du som är intressemedlem är välkommen att delta i stämman men har inte rösträtt. 
 

Anmälan: www.stik.se 
 
Håll utkik på hemsidan där dagordning och andra stämmodokument kommer att läggas upp i god tid 
före stämman. Ordförande Carlos Rodriguez med styrelse hälsar dig välkommen.  
 

 
 

 

SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN SUF KALLAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Som beslutades på extra föreningsstämman i december är du som betalande medlem i STIK från den 
1 januari 2021 åter medlem i SUF. 
 
Tid: 8 maj kl 12:00. 
 

Plats: Zoom-länk kommer att skickas på mail till dem som anmält sitt deltagande på  
SUFs hemsida www.uppfinnare.se/hem/inbjudan-till-årsmöte-2021 . 

 
Ordförande Jan-Erik Nowacki med styrelse hälsar dig välkommen. 

 



 
 
STIKS NYA HEMSIDA VÄLKOMNAR DIG 
 

Vi vill med dessa rader uppmana dig att ta en titt på vår nya hemsida www.stik.se. Vår webbredaktör 
och styrelsemedlem Monika Källman har skapat en ny och modern hemsida. Vi vill att det ska vara lätt 
att kommunicera och kännas lockande att titta in på vår hemsida. Framöver utvecklar vi ytterligare 
funktioner. Alla medlemsaktiviteter och förmåner kommer att finnas där och även annan information.  
Titta gärna in då och då för att följa vad som händer.  
 
MEDLEMSAKTIVITETER 
 

För att nå ut trots pandemin har vi nu planerat två spännande digitala Zoom-aktiviteter. Zoom-länk 
skickas i mail till dig som anmält dig på www.stik.se .  
 

 

STIKs SÄSONGSAVSLUTNING 
 

Vi längtar väl alla efter att se levande människor och kunna träffas igen men för nu får vi hålla till godo 
med att ses på Zoom. 
 
Tid: Torsdagen den 10 juni kl 19:00  
 

Plats: Zoom-länk kommer att skickas på mail till dem som anmält sitt deltagande på  
STIKs hemsida. 

 
Vi träffas och intar den mat och dryck vi själva önskar för att återknyta gamla bekantskaper likväl som 
skapa nya. Alla som vill delta är välkomna! 
 

 
 

 

SEMINARIUM 
 

Tid: September – datum meddelas senare. 
 

Ämne: Temur Potaskaevi, jurist med inriktning på immaterialrätt, berättar om vad man ska 
tänka på när man sysslar med tjänsteinnovationer. 

 

Plats: Zoom-länk kommer att skickas på mail till dem som anmält sitt deltagande på  
STIKs hemsida. 

 
Medlemmar STIK och SUF men även gäster är välkomna att anmäla sig! 

 

 
Det blir en hel del Zoom framöver och för dig som behöver hjälp med att förstå dig på Zoom hör av dig 
till oss på info@stik.se så ordnar vi det. 
 
Väl mött! 
 
Carlos Rodriguez 
ordförande 


