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Det nya Ingenjörsamfundet kommer att erbjuda prenumerationer på tekniktidningar till 

samtliga 600 000 medlemmar i fackförbunden Unionen, Vision, ST, Finansförbundet och 

Försvarsförbundet. All annan verksamhet överförs till respektive förbund, förutom Finn upp 

som får ny huvudman. 

LÄNKAR Kontakta ditt fackförbund för mer information Sverige - ett innovativt land En 

tillbakablick över Ingenjörsamfundet Läs mer om Finn upp  

Under det andra kvartalet 2013 har stora delar av Ingenjörsamfundets verksamhet avvecklats 

och överförts till fackförbunden Unionen, Vision, ST, Finansförbundet och 

Försvarsförbundet. Innovationsfrågorna drivs numera i Unionens regi, likaså 

kompetensutvecklingen. Flera av fackförbunden har egna nyhetsbrev riktade till ingenjörer, 

tekniker och naturvetare, därför kommer mycket av den nyhets- och omvärldsbevakning som 

skett här i I Love Tech att fortsätta i deras regi. 

 

   Nu öppnar Ingenjörsamfundet istället tidningserbjudanden till en mycket bredare grupp. 

Alla medlemmar i förbunden, runt 600 000, kommer i fortsättningen att få samma 

medlemsförmåner för prenumerationer av tekniktidningar, som tidigare bara 

Ingenjörsamfundets 140 000 medlemmar fick. 

NY TEKNIK-PRENUMERATIONER 

Styrelsens beslut för inriktningen i det nya Ingenjörsamfundet är att förhandla och 

administrera tidningsprenumerationer inom teknikområdet, först med fokus på Ny Teknik. 

Den nya inriktningen kommer att verkställas från och med det tredje kvartalet 2013. 

 

   Ny verksamhetschef är Stefan Johansson. Han intervjuades under våren, läs artikeln. För 

administrationen av prenumerationer ansvarar Pia Landfeldt som förut. 

NY MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ALLA I FACKET  

http://www.ingenjorsamfundet.se/For-medlemmar/Medlemsdialog/I-Love-Tech1/Ny-inriktning-for-Ingenjorsamfundet/Kontakta-ditt-fackforbund-for-mer-information/
http://www.ingenjorsamfundet.se/For-medlemmar/Medlemsdialog/I-Love-Tech1/Det-innovativa-landet/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Documents/Ingformation/Ingformation%20nr%201.pdf.pdf
http://www.ingenjorsamfundet.se/Documents/Ingformation/Ingformation%20nr%201.pdf.pdf
http://www.finnupp.se/
http://www.ingenjorsamfundet.se/For-medlemmar/Medlemsdialog/I-Love-Tech1/Ingenjorsamfundet-byter-chef/


Alla medlemmar i Unionen, Vision, ST och Försvarsförbundet kan nu teckna prenumeration 

på Ny Teknik med samma kraftiga rabatt som Ingenjörsamfundets medlemmar, det vill säga 

79 procent. Det innebär att en årsprenumeration bara kostar 375 kronor för 41 nummer. 

 

   Tipsa dina arbetskamrater som är med i facket, men gör det nu. I september kommer priset 

att höjas något. De som tecknar en prenumeration av Ny Teknik före september kommer 

dessutom att få det nya digitala framtidsmagasinet Next på köpet. I Next, som ges ut av 

samma redaktion som Ny Teknik, kan man läsa om framtida tekniktrender, till exempel 

artificiell intelligens och mänskliga robotar. Magasinet kommer ut med två nummer per år. 

UPPFINNARTÄVLING FÖR UNGA VARJE ÅR 

Finn upp har under mer än trettio år drivits av Ingenjörsamfundet tillsammans med Svenska 

Uppfinnareföreningen. Under alla år har syftet varit att öka intresset för teknik och 

naturvetenskap bland unga. Finn upp har ett gott renommé i och utanför skolan och kommer 

även fortsättningsvis att drivas, men i annan regi. Styrelsen behandlar frågan om ny 

huvudman. 

 

   Med förnyad kraft kommer Finn upp i höst att öka aktiviteterna för idérika elever. Från och 

med 2014 kommer tävlingen att gå varje år istället för var tredje. Dessutom startar fler 

regionala tävlingar och mer riktade satsningar, bland annat till tolvåringar. 

SISTA ARTIKELN 

Detta är den sista artikeln som publiceras på I Love Tech med Ingenjörsamfundet som 

ansvarig utgivare. Webbtidningen I Love Tech startades hösten 2010 och har varje vecka 

publicerat nyheter för ingenjörer, tekniker och naturvetare. 

Av: Helena Thorén, helena.thoren@axlainformation.se 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se 
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