ÅRSMÖTE

KREATIVT &
TEKNISKT FORUM
BLEKINGE
17 mars 2005

KALLELSE
till Kreativt & Tekniskt Forum Blekinges

ÅRSMÖTE
Torsdagen den 17 mars 2005 klockan 18.30
på Kreativum i filmsalen Kreanova.
Program:
1. Årsmötesförhandlingar.
2. Film: ”Australien” – på denna säregna kontinent med ändlösa kustlinjer och
väldiga ytor av sandig öken möter vi ett unikt djurliv och fantastiska
naturscener.
3. Servering – föreningen bjuder på öl/kaffe & macka.
4. Anders Lotsengård, VD för ALMI i Kalmar och Blekinge län berättar om
ALMI’s roll i samhället. Målsättningar och planer för hur uppfinnare och
företag kan stimuleras att åstadkomma tillväxt.
Dagordning för årsmötesförhandlingarna finns på omstående sida.
Övriga årsmöteshandlingar ( = verksamhetsberättelse, bokslut, balansrapport,
revisionsberättelse, verksamhetsplan, budget, valberedningens förslag ) kommer från den 3
mars att vara utlagda på föreningens hemsida www.kretefo.net .
Årsmöteshandlingarna kommer också att finnas i tryckt form vid årsmötet. De som önskar
kan i förväg rekvirera ett exemplar från föreningens kansli.
---oooOOOooo--Timmarna före årsmötet rekommenderas ett besök på Kreativum-utställningen ”Unga
Forskare” som tidigare under dagen invigs av länets landshövding. På denna utställning, ett
projekt i föreningens regi, visar elever från samtliga blekingegymnasier resultaten av sina
projektarbeten inom naturvetenskap och teknik. Man blir imponerad av vad ungdomarna kan
åstadkomma!
---oooOOOooo--Förhandsanmälan avseende önskemål om fikat senast den 15 mars till kansliet,
tel. 0454-303377; fax 0454-303361; e-mail: kreativt.forum@kreativum.se
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge

Dagordning vid årsmöte 2005-03-17 klockan 18.30
1.

Årsmötets öppnande och godkännande av dagordning.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.

Val av två justerare tillika rösträknare.

4.

Frågan om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade.

5.

Justering av röstlängd.

6.

Beslut om rätt för icke medlem att närvara och rätt att yttra sig.

7.

Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, balans- och
resultaträkning samt revisorernas berättelse.

8.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt eventuellt beslut med
anledning av redovisat resultat.

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

11.

Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande år.

12.

Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.

13.

Val av ordförande, ledamöter och ersättare i styrelsen.

14.

Val av två revisorer och revisorssuppleant.

15.

Val av ordförande samt två ledamöter i valberedningen.

16.

Val eller beslut om att uppdraga åt styrelsen att utse företrädare för KTFB i
olika sammanhang.

17.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till Årsmötet eller som av medlem
anmälts till styrelsen för behandling av Årsmötet.

18.

Årsmötets avslutande.

Verksamhetsberättelse för Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge 2004.
Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge har genomfört ännu ett gott verksamhetsår. Det första
helåret med det nya avtalet med Almi är tillända och detta med ett positivt resultat.
Medlemsantalet har sjunkit något i samband med skärpt kontroll av avgiftsinbetalningarna.
Årets skolprojekt har varit lyckade och en hantverksgrupp har etablerats.
Marknads- och aktivitetsgruppen.
Marknads- och aktivitetsgruppen planerar och genomför studiebesök och temakvällar för
föreningens medlemmar.
Studiebesök. Under 2004 arrangerades följande studiebesök; 4/5 ABU och Blekinge
Uppfinnarverkstad, 15/5 Skärva Trädgårdsdag, 24/9 Stena Technoworld AB, Bräkne Hoby
och 3/11 Södra Cell, Mörrum .
Temakvällar. Två temakvällar genomfördes under 2004 nämligen; 24/2 Rik på Idéer? och
10/5 Utveckla din Kreativitet.
Medlemsutskick. Inför varje studiebesök och temakväll har medlemsutskick gjorts per post
för att uppmärksamma medlemmarna på de planerade aktiviteterna. Även detta har utförts av
marknads- och aktivitetsgruppen.
Idéråd och mentorer.
Uppfinnare behöver stöd under uppfinnarprocessen. Almi har i ett avtal med KTFB delegerat
till föreningen att vara den första instansen för uppfinnarstöd i länet. För att lösa detta uppdrag
har föreningen utbildat mentorer och skapat Idérådet.
Under 2004 sammanträdde Idérådet 12 gånger och 34 uppfinningar behandlades. 9
medlemmar har deltagit i Idérådets arbete under året.
Avtalet med Almi för Idéråds- och mentorsverksamheten och avtalet med Kreativum om stöd
för att genomföra verksamheten har fungerat tillfredsställande. Ekonomiskt har det bland
annat inneburit att KTFB har ersatt Kreativum med cirka 30 kkr. utöver budgeterade medel.
Skolprojekt.
En av Kreativums huvuduppgifter är att väcka ungdomars intresse för naturvetenskap och
teknik. KTFB arrangerar därför i samarbete med Kreativum utställningar som vänder sig till
skolungdomar.
Unga Forskare. Utställningen Unga Forskare visades på Kreativum den 18 mars. Utställare
var elever från gymnasiets sista årskurs. 21 projekt i tre klasser ställdes ut av 36 elever från
Blekinges samtliga gymnasieskolor. Juryarbetet (juryn för året utökad till 8 personer) var som
vanligt svårt. De 8 bästa utställarna deltog i riksfinalen i Stockholm, där totalt 50 utställare
deltog.
Inför 2005 är ambitionen att 30 projekt ska visas upp.
Snilleblixtarna. Den 28 maj var det stort stoj och stim på Kreativum då den regionala
utställningen med Snilleblixtarna invigdes. Elever från Blekinges lågstadieskolor visade upp
sina idéer och alster. Entusiasmen var stor och lovade gott inför det kommande årets
nationella utställning.

Förberedelser för genomförandet av den nationella utställningen Snilleblixtarna på Kreativum
i april 2005 har pågått under hösten.
Besöksvärdar på Kreativum. Föreningen har liksom tidigare år ställt upp med besöksvärdar
på Kreativum under helger och skollov. Dessutom vid ett flertal tillfällen hjälpt till på
kvällstid på Kreativum i samband med aktiviteter för företag och andra organisationer.
Hantverksgruppen. Under året har en hantverksgrupp etablerats inom föreningen i syfte att
bistå föreningen och Kreativum med praktisk arbete vid skapandet av nya stationer på
Kreativum.
Svenska Uppfinnareföreningen (SUF). KTFB är medlem i SUF. Under året har SUF bland
annat utvecklat sin hemsida som nås på adressen www.uppfinnareforeningen.se. Vår egen
hemsida finns som bekant under adressen www.kretefo.net .
Årsmöte och styrelsemöten. Den 18 mars höll föreningen årsmöte på Kreativum. Lennart
Borgström, välkänd f.d. ABU-direktör talade om sin nuvarande verksamhet att exploatera
uppfinningar, patent och produkter. I anslutning till årsmötet visades filmen ”Journey of Man”
och utställningen Unga Forskare på Kreativum.
Föreningen har hållit 7 stycken protokollförda styrelsemöten under året.
Vid årets slut hade föreningen 189 medlemmar.

Bengt Cedell

Pertti Pennanen

Sture Larsson

Åke Rosenquist

Ivar Skogseid

Anders Jansson

Curt Bergman

Tommy Andersson

Göran Kullving
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BOKSLUT 2004 I SAMMANDRAG
Föreningens basverksamhet
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Grundersättning från ALMI
Övrigt
Summa intäkter
KOSTNADER
Arvoden, reseersättning
Kontorsmaterial
Porto
Medlemsaktiviteter
Studieresa
Skolpolare, Kreativum
Övrigt
Summa kostnader
Underskott

30 050
35 000
107
65 157
1 744
7 230
8 727
26 067
15 000
10 000
2 512
71 280
6 123

Uppfinnarstöd – Idérådet
INTÄKTER
Grundersättning från ALMI
Idéutveckling, 33 idéer
Mentorsuppdrag
Kostnadsersättning från ALMI
Summa intäkter
KOSTNADER
Köpta tjänster och lokaler
Kostnadsersättning till uppfinare
Ersättning till mentorer
Övrigt
Summa kostnader
Överskott

35 000
66 000
35 000
19 497
155 497
116 250
19 497
10 000
7 140
152 887
2 609

Föreningens projekt
INTÄKTER
KOSTNADER

Bidrag till skolprojektet
Kostnader för skolprojektet
Överskott

169 153
145 475
23 678

HELA VERKSAMHETEN
INTÄKTER
Basverksamheten
Uppfinnarstöd – Idérådet
Projekten
Summa intäkter
KOSTNADER
Basverksamheten
Uppfinnarstöd – Idérådet
Projekten
Summa kostnader

65 157
155 497
169 153
389 807
71 280
152 887
145 475
369 642

ÅRETS ÖVERSKOTT

20 165
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Verksamhetsplan för år 2005.
Föreningens verksamhet för år 2005 är planerad enligt följande:
1. Medlemsaktiviteter:
- Studiebesök
- Temakvällar, vissa i samarbete med BTH,
- Infoblad

4 – 6 per år.
3 – 4 per år.
5 – 6 per år.

2. Idéråd
- på uppdrag av ALMI, Blekinge.
Innovationsrådgivning en gång / mån.
3. Mentorstöd till innovatörer / uppfinnare.
- på uppdrag av ALMI.
- på uppdrag av Sparbankens Näringslivsstiftelse.
4. ”Kreativa Blekinge”
- uppfinnarexpo på Kreativum.
- nya kreativa stationer på Kreativum.
5. Supportgrupp till Kreativum.
- besöksvärdar m.m. vid helger och toppbelastning.
- hantverkargrupp.
6. Aktuella projekt:
- regional utställning med Unga Forskare den 17 – 18 mars.
- nationell ”Snilleblixt-utställning” den 14 - 16 april.
- fortsatt utveckling av regionala utställningar med Unga Forskare
och Finn Upp, samt Snilleblixtarna, inför kommande läsår.
- ”Skolpolare” – ett projekt för Kreativums pedagogiska sida.
- ”Medlemsvärvning” - mål att under året öka antalet medlemmar
med 10 %.
Merparten av arbetet utförs ideellt, framförallt av styrelsens medlemmar. Såväl ordinarie som
ersättare är involverade, men även andra i föreningen medverkar och speciellt då som
besöksvärdar på Kreativum.
Beroende på uppgifternas karaktär arbetar vi oftast i arbets- eller projektgrupper.
Exempel på permanenta grupper är ”Marknads- & aktivitetsgruppen”, ”Kreativa Blekinge”,
”Idéråd & mentorsgruppen” och ”Hantverkargruppen”.
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BUDGET 2005
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Idérådsverksamheten
Summa intäkter

SEK

Kommentar

33 000

Antalet ökas med 10 %

160 000
_______
193 000

70 000 + 30 ggr 3 000

KOSTNADER
Kansli, lokal, telefon, dator etc
Arvoden, reseersättningar

0
5 000

Enligt avtal med Kreativum
Revisorer, styrelse, arbetsgrupper

Kontorsmaterial

10 000

Papper, kuvert, infomaterial

Porto

10 000

Medlemsutskick m m

Medlemsarrangemang

30 000

Årsmöte, temamöten, studiebesök

Medlemsrekrytering
Kreativitetsexpon
Övriga föreningskostnader

8 000
20 000

Antalet medlemmar skall ökas
Förnyelse av ”Kreativa Blekinge”

2 000

Medlemsavgifter m m

Avtalade kostnader för Idérådet

83 000

Köpta tjänster, lokaler

Övriga kostnader för Idérådet

20 000

Möteskostnader, studiebesök

Budgetreserv

5 000
______
193 000

Summa kostnader

Föreningens projekt: Unga forskare, Snilleblixtar och andra eventuella projekt förväntas
vara självfinansierande.
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Valberedningens förslag vid årsmötet 2005-03-17
Ordförande för ett år 2005.
Bengt Cedell
Ledamöter valda på 2 år 2004-2005.
Anders Jansson
Curt Bergman
Tommy Andersson
Göran Kullving
Ledamöter valda på 2 år 2005-2006.
Eva Appelgren
Sture Larsson
Åke Rosenquist
Ivar Skogseid
Ersättare valda på 1 år 2005.
Inge Gustafsson
Åke Nivre
Bengt-Erik Mattisson
Torsten Persson
Veine Sjödahl
Nils-Erik Mattsson
Gillis Hiller
Pertti Pennanen
Revisorer 2005.
Stefan Nilsson
Hans Thor
Ersättare revisor 2005.
Ulf Ström
Valberedning har varit:
Torsten Persson, sammankallande
Åke Nivre
Sture Larsson

