
Årsmötesprotokoll för Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge 2009-03-19.

§ 1. Föreningens ordförande Bengt Cedell hälsade medlemmarna välkomna i vårkvällen och öppnade 
föreningens årsmöte. Dagordningen godkändes.
§ 2. Bengt Cedell valdes till mötesordförande och Anders Jansson till sekreterare.
§ 3. Curt Bergman och Monika Dahlstrand valdes till justeringsmän och rösträknare för årsmötet.
§ 4. Årsmötet konstaterade att medlemmarna blivit stadgeenligt kallade.
§ 5. Årsmötet beslöt att komma tillbaka till frågan om justering av röstlängd om detta skulle bli aktuellt 
under mötet.
§ 6. Beslöts att alla närvarande hade rätt att yttra sig under mötet.
§ 7. Sekreteraren gick igenom verksamhetsberättelsen enligt de utdelade dokumenten. Bokslutet 2008  i 
sammandrag redovisades av ordföranden.
Ordföranden läste upp revisionsrapporten, där det konstaterades att föreningens räkenskaper är väl skötta.
§ 8. Resultat- och balansräkningarna fastställdes av årsmötet. 
§ 9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2008.
§ 10. Verksamhetsplanen för 2009 föredrogs av ordföranden enligt utdelade dokument.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen.
§ 11. Ordförande redovisade budgeten för 2009 och årsmötet godkände den.
§ 12. Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad för år 2010. Det vill säga
1000 kronor för företag/organisation inklusive 2 kontaktpersoner samt 200kr för enskild medlem med 
möjlighet att köpa till ett extrakort för 100 kronor inom familjen. I årsavgiften ingår individuellt 
medlemskap i Svenska Uppfinnareföreningen (SUF).
§ 13. Till ordförande för Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge (KTFB) för 2009 valdes Anders Jansson. 
Ledamöter i styrelsen valdes i enlighet med valberedningens förslag (se bilaga 1)
§ 14. Revisorer och revisorssuppleant valdes enligt valberedningens förslag (se bilaga 1)
§ 15. Till valberedning valdes Bengt Cedell, Veine Sjödahl och Sture Larsson med Bengt Cedell som 
sammankallande. 
§ 16. Årsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att utse företrädare för KTFB i olika sammanhang. 
§ 17. Projekt Exotisk Värld. Curt Bergman redovisade projekt Exotisk Värld. Kreativum vill utveckla sin 
verksamhet genom att bygga ett terrarium i anslutning till den nuvarande verksamheten. Finansieringen av 
projektet kan komma att ske genom medel från Allmänna arvsfonden. Sökande måste vara en ideell 
förening. Därför kan föreningen bli engagerad i projektet. Curt utlovade att medlemmarna skulle hållas 
informerade.
Avtackning. Bengt Cedell tackades för sina nästan sju år som ordförande i föreningen. Han fick både boken 
Darwins Idé och en väska full med leksaker för att fylla ut sin nu mycket längre fritid.
§ 18. Ordförande Bengt Cedell tackade medlemmarna för uppmärksamheten och avslutade årsmötet.
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