Göteborgs uppfinnareförening – Grundläggande värderingar

Göteborgs uppfinnareförening -GUF, är en ideell förening utan finansiering från samhället, och GUF
har heller inga anställda. All verksamhet sker idag med hjälp av de medlemsavgifter som betalas in
årligen och ett stort ideellt engagemang från många.
Syftet med GUF är att tillsammans hjälpa medlemmar framåt i sin innovationsutveckling.
Tillsammans hjälper vi genom att bidra med vår egna kompetens och erfarenhet samt genom det
egna nätverket kunna vara ”dörröppnare” för andra medlemmar in till nya kontakter/företag. Men
det kan också vara genom att ställa upp för föreningen som helhet. Hjälpa till på våra medlemsmöten
med att ställa i ordning lokaler, fixa fika, handla eller kanske baka bullar. Du som vill bli mer delaktig
kan förstås göra detta genom att ta ett uppdrag för föreningen eller kanske helt enkelt delta i
styrelsearbetet.
GUFs styrka har, under nu 40 år, varit att genom intern kompetens ge rådgivning och hjälp, för att
föreningens uppfinnare ska komma vidare. Att få tillgång till ett nätverk av kunniga och kreativa
personer, utbildning i form av föreläsningar, hjälp att undvika en del svårigheter/fallgropar och
därmed också kostnader, som är förknippade med att ta sin idé till en uppfinning och vidare till en
innovation. Sammantaget är allt detta av stort värde.
Rådgivning/coachning/guidning har kunnat ske genom en gedigen medlemsförening med blandade
kompetenser allt från avtal-immateriella rättigheter, CAD -3D Printing, prototyper, nyhetsgranskning,
expertkompetenser inom ett flertal områden och så mycket mera.
Föreningens verksamhet bygger på att man ser sitt medlemskap ur ett långsiktigt perspektiv, ” jag får
hjälp och jag ger hjälp”. Detta ger ett stort värde för nya medlemmar, vi vet själva hur det är att
utveckla en idé, och den rådgivning som vi ger bygger på erfarenhet och kompetens, som inte bara är
teoretisk utan också handfast och praktisk.
Våra medlemmar är oerhört viktiga för oss - och bärande för vår verksamhet. Vår önskan och
förhoppning är att alla medlemmar skall trivas och vilja skapa och forma ett långt och hållbart
samarbete. Som blivande medlem kommer du in i en ideell förening med stor kompetens, gedigen
erfarenhet och ett enormt kontaktnät.
Vi välkomnar nya medlemmar och ser fram emot att få ta del av nya infallsvinklar, kompetenser,
kontakter och erfarenheter för ett långsiktigt samarbete. Tillsammans är vi starka.
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