Medlemsinformation december 2011

Minnesanteckningar från temakväll om informationssökning och
omvärldsbevakning
Tid: tisdagen den 1 nov 2011 kl. 18:00-20:00
Plats: Ronneby Kunskapskälla
17 deltagare hade samlats för att lära mer om och diskutera hur man kan använda
sociala medier och Internet för informationssökning.
Erica Hallberg hälsade välkommen och presenterade Ronneby
Kunskapskälla - en mötesplats för lärande för både privatpersoner och företag.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Många olika organisationer och nätverk som på olika sätt är aktiva för att stödja innovation och
utveckling presenterades av Joakim Sandell, Almi och Åke Rosenquist, BTH.
Joakim presenterade hur man bör tänka för att på olika vägar skaffa sig information om hur man kan
komma vidare med sin idé.
Är idén ny eller är den kanske redan patentskyddad av någon annan?
Svar: I de flesta fall hittar du det du söker på Internet!
-

-

Google (detta gäller både varor, tjänster och processer)
olika ställen där man samlar många produkter t.ex. alibaba.com
patentdatabaser på www.prv.se mm.

Efter en rejäl självstudie kan en väg vidare vara att kontakta Almi för vidare rådgivning, det finns även
andra som kan hjälpa dig t.ex. högskolor, Innovationsbron mm.
Kan jag få hjälp med pengar till min idé?
Svar: I vissa fall kan man få pengar till att bl.a. göra en verifiering av sin idé om idén bedöms vara
marknadsmässigt intressant varvid man tittar även på relevans, ekonomi och genomförandeteam. Om
den samlade bedömningen är positiv kan det finnas mer resurser i form av rådgivning och pengar för
att gå vidare. Tänk på att i de flesta fall måste du också själv ha pengar och/eller tid att satsa och vara
beredd att under kontrollerade former avslöja idén för att för att få intressenter villiga att investera tid
och pengar i din idé.
Exempel på länkar till information:
- www.almi.se
- www.innovationsbron.se
- www.verksamt.se
- www.innovationonline
- www.prv.se
- www.energimyndigheten.se
- www.vinnova.se
- www.lansstyrelsen.se
- www.tillvaxtverket.se
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Heta områden just nu
•

•
•
•

Miljöteknik
Life science (medicin, hälsa och recreation)
Spel och nöje mm. (kulturella och kreativa näringar)
Informations- och kommunikationssystem

––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––
Åke Rosenquist fortsatte med fler exempel på organisationer och nätverk som innovatörer och
entreprenörer kan ha glädje av att känna till:
Blekinge Business Incubator – om du har en företagsidé.
http://www.b-b-i.se/
wi.se Hjälper nya idéer att praktiskt ta första stegen mot fungerande affärskoncept som kan skapa regional
tillväxt i Blekinge.
www.wi.se/
X-OVATION är ett spännande projekt som vill finna nya vägar till dialog mellan dig och det offentliga i
Karlshamn. Med hjälp av Internet, mobiler och sociala medier som Facebook och Twitter kan den dialogen
bli snabbare, intressantare och, inte minst, mycket mindre formell
www.xovation.se
Ronneby Kunskapskälla. Vi erbjuder studieanpassade lokaler, teknisk utrustning i form av datorer,
kopieringsmöjligheter, skanner, headset och webbkamera, men också vägledning och stöttning.
http://www.ronneby.se/kunskapskallan
I mars 2009 startades Mobile Heights Business Center som ett pilotprojekt för att stärka tillväxten inom
telekomindustrin i Södra Sverige genom avknoppningar, dvs. genom att bygga företag av patent och
affärsidéer från befintlig industri.
www.mhbc.se
Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till den tillverkande och
produktutvecklande industrin, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning
hos våra kunder. Såväl offentliga institutioner som enskilda företag vänder sig till oss för att utveckla
framtidens resurseffektiva produkter och processer.
www.swerea.se
Finansportalen, bland annat 1000-tals länkar om ekonomi.
www.finansportalen.se
http://www.finansportalen.se/lanksamling.htm
Svenska Uppfinnareföreningen. Via medlemskapet i Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge är du också
medlem i Svenska Uppfinnareföreningen med en lång rad av tjänster och service till förfogande.
Avtalsexempel, möjlighet att ”nätverka” med andra medlemmar mm. Via SUF net kan du skapa din egen
sida.
http://www.uppfinnare.se/
––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––
Anna Söderberg, projektledare för cela – Collaborative E-learning Arena, presenterade verksamheten och
fortsatte sedan med att visa olika vägar för informationssökning och det blev mycket diskussion och
många frågor om Internet, social medier och informationssäkerhet när man använder Internet.
Här nedan är en del av länkarna från Anna Söderbergs presentation:
www.celainfo.se
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Film om hur man söker på Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=PIgVPVFf1Dg
Film om Googles dominans:
http://www.youtube.com/watch?v=R7yfV6RzE30
Film om sociala media revolutionen:
http://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo&feature=BFa&list=PL1EAC06BE328F1BD9&lf=mh_lolz

Film om sociala medier på svenska: (här får man välja filmen (nr3) om sociala medier och starta den):
http://www.larverktyg-snh.se/
Exempel på hur man kan samla nyttiga länkar på en t ex en hemsida med hjälp av Symbaloo:
http://www.celainfo.se/index.597-1.html
Avslutningsvis var mötet överens om att det skulle vara intressant med en uppföljningsträff runt temat
informationssökning och omvärldsbevakning på Internet och utvecklingen av sociala medier som t.ex.
LinkedIn, facebook, twitter,Youtube, bloggar m.m.
Vi diskuterade också om KTFB borde vara aktiva på facebook och meningarna var delade, dvs. att
föreningen saknar tillräckliga resurser för detta för närvarande.
Anna Söderberg avslutade med att visa ett exempel på hur viktiga länkar för uppfinnare och innovatörer
skulle kunna samlas på ett lättillgängligt sätt på KTFB:s hemsida med hjälp av Symbaloo och föreningen
fick ett erbjudande om support om vi vill gå vidare med detta, vilket deltagarna var positiva till.
Åke Rosenquist tackade de medverkande för ett mycket intressant besök och en livaktig diskussion.
Vid pennan Åke Rosenquist

En God Jul och Ett Gott Nytt år till alla medlemmar !

Adress
Strömmavägen 28
374 32 Karlshamn

Telefon
0454-30 33 77

Fax
0454-30 33 61
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E-post
kreativt.forum@kreativum.se

Hemsida
www.kretefo.se

