Sweden-Japan Foundation
Medlemskap

En mötesplats för affärer, forskning och högre
utbildning som ger tillgång till information om och
kontakter med Japan

•
•
•
•
•
•
•

Evenemang
Nätverk
Nyheter
Stipendier
Rekrytering
Information
Rådgivning

www.swedenjapan.se
Japanportalen
Grev Turegatan 14, 114 46 STOCKHOLM
Tel +46-8-611 6873, email info@swedenjapan.se

Detta är Sweden-Japan Foundation
Bakgrund och Affärsidé
Sweden-Japan Foundation (SJF), som bildades 1971 är en ideell förening.
SJF skall:
•
•
•
•
•
•

vara den naturliga portalen för information om och kontakt med Japan
stimulera svenskar att lära mer om Japan
dela ut stipendier till unga svenskar för praktik, studier och forskning i Japan
sprida information om ekonomisk-finansiell, industriell och teknisk-vetenskaplig utveckling i
Japan
samverka med näringsliv, offentlig sektor, universitet och högskolor för vidgat och smidigt
samarbete med Japan
underlätta rekrytering av kompetent personal

Finansiering
Medlemsverksamheten finansieras med årsavgifter (se information på baksidan) och projektintäkter.
Medlemmar
Medlemmar är företag, universitet, myndigheter, organisationer och individer med ett stort Japanintresse.
Medlemskapets fördelar:
•
•
•
•
•
•
•
•

regelbunden information om Japan
inbjudningar till seminarier och event i olika svenska städer
affärskapande och forskningsfrämjande kontakter vid japanska VIP-besök i Sverige
möjlighet att möta andra medlemmar för erfarenhetsutbyte
tillgång till ett omfattande svensk-japanskt nätverk
tillgång till mentorer med lång japanerfarenhet för rådgivning och föredragshållare
möjlighet till exponering mot svensk-japanska intressenter
tillgång till översättare och tolkar
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Styrelsen
Styrelseordförande Bo Dankis, Ordförande Gadelius, ordförande
Universitetskansler Harriet Wallberg, vice ordförande
Direktör Leif Almö, Honorär generalkonsul för Japan
Direktör Göran Edman, Gadelius Europe
Direktör Stefan Bergström, Business Sweden
Direktör Sven Löfquist, Löfquist Consulting
Universitetsadjunkt, Mitsuru Suzuki, Linnéuniversitetet
Ambassadör Lars Vargö, Institute for Development and Policy Studies
Suppleanter:
Marknadsrådgivare Asien Iréne Enström, Business Sweden
Akademisekreterare Johan Weigelt, IVA
Direktör Jenny Fürstenbach, SAS
Huvudmän och samarbetspartners
SJFs huvudmän är: Business Sweden, Kungliga Ingenjörsvetenskapakademien (IVA), VINNOVA.
SJF har ett nära samarbete med Utrikesdepartementet, Sveriges ambassad i Tokyo, Japans ambassad i
Stockholm, Japan-Sweden Foundation och Swedish Chamber of Commerce and Industry in Japan, EUJapan Center for Industrial Cooperation (Bryssel-Tokyo) och projektsamarbete med ett stort antal
organisationer, universitet och företag i Japan och Sverige.
Kontakter
Medlems- och allmänna kontaktfrågor,
FoU-samverkan, Mentorsförmedling
Edvard Fleetwood, generalsekreterare
tel 08-6116873 edvard.fleetwood@swedenjapan.se
Export- och Investeringsfrågor
Irene Enström, Business Sweden 08-588 660 30
Utbildning och stipendier
Kicki Edman (deltid), 08-6116873, info@swedenjapan.se
Tolkar och översättare
SJF kan förmedla kontakt med tolkar, guider och översättare
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Sweden-Japan Foundation
Företags-/organisationsmedlem
Årsavgifterna för företag/organisationer består av dels en medlemsavgift, dels en serviceavgift.
Medlemsavgift:

SEK 100

Serviceavgift
Avgiftsklass

Typ av företag/organisation och omsättning alternativt aktiekapital

1.

Belopp efter
särskild förhandling

Honorärmedlemmar är företag eller organisationer som stödjer
verksamheten med ett bidrag som är större än de belopp som anges nedan
eller har uppdragit åt SJF att förmedla företagsanknutet stipendium.

2.

SEK 14 900

Företag med en export över MSEK 500/år
Banker
Landsomfattande stora organisationer och myndigheter

3.

SEK 5 900

Företag vars export är mellan MSEK 25/år och MSEK 500/år
Övriga företag med en omsättning över MSEK 10
Universitet och högskolor
Dotterbolag i Sverige och Japan
Länsstyrelser, städer, och övriga inom den offentliga sektorn

4.

SEK 1 900

Företag med en export under MSEK 25/år
Övriga företag med en omsättning under MSEK 10
Mindre fristående forskningsinstitut

Individuell medlem
5.

SEK 300

Privatperson som har eller har haft professionell
anknytning till Japan betalar en medlemsavgift om SEK 300/år

Anmärkning:
Samtliga avgifter är exklusive moms förutom kategori 5, individuell medlem
Medlemsavgiften (SEK 100/år för kategori 1-4, SEK 300/år för kategori 5) är inte avdragsgill
i skattehänseende.
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Sweden-Japan Foundation
Företagets namn:

Sänds till:
Sweden-Japan Foundation
Edvard Fleetwood
Grev Turegatan 14
114 49 STOCKHOLM

Kontaktperson:
Utdelningsadress:
Telefon:
E-postadress:
Organisationsnummer:

Medlemskapsanmälan
Jag/Vi anmäler mig/oss som medlem/-mar i Sweden-Japan Foundation, ideell förening.
Förutom en insats om SEK 100 (gäller ej individuell medlem, kategori 5) skall vi betala en årlig avgift enligt
avgiftsklass (angiven på separat blankett):
1
!

2
!

3
!

4
!

5

Vår verksamhet är (vänligen ange detaljerat vad Ni säljer, köper eller vad slag tjänsteutbud Ni har
samt, om Ni vill, något om ert samarbete med Japan):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
__________________________________
Datum
__________________________________
Underskrift
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