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Protokoll från styrelsemöte i Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge 2007-01-25.

Närvarande : Tommy Andersson, Curt Bergman, Bengt Cedell, Inge Gustafsson, Gillis Hiller,
Pertti Pennanen, Åke Rosenquist och Anders Jansson.
Förhindrade : Eva Appelgren, Göran Kullving, Sture Larsson, Bengt-Erik Mattisson, Nils-Erik
Mattsson, Åke Nivre, Veine Sjödahl, Ivar Skogseid och Kenneth Wantzin.

1. Formalia.
1.1. Sammanträdets öppnande. Bengt öppnade mötet och hälsade välkommen.
1.2. Dagordningens godkännande. Dagordningen godkändes.
1.3. Föregående sammanträdesprotokoll. Protokollet godkändes.
1.5. Fördelning av uppdrag och arbetsuppgifter, protokolljusterare. Inge valdes att justera dagens
protokoll.

2. Ekonomi och administration.
2.1. Resultat- och balansräkning. Resultatet för 2006 blev ett överskott på 10 kkr.
2.2.Förhandlingar 2007. Kontraktet med Almi måste förlängas. Tas upp med Almi i samband
med Idérådet på tisdag 30 jan. Anders
2.3. Medlemsuppföljning. Följande nya medlemmar till föreningen kom vi på:
Bernt Larsson, Vredesvägen 6 RONNEBY
Evert Oscarsson
Stefan Hiller, N:a Fogdelyckegatan 13 A, KARLSHAMN
Bengt-Erik ombedes skicka inbetalningskort till dem. Bengt-Erik
2.4. Kansli/Arkiv/Nästa utskick. Arkivet är komplett när Bengt C lämnar in ett tidningsurklipp
från BLT från hösten 2006 beträffande en uppfinning där han har medverkat som mentor åt
uppfinnaren. Bengt

3. Rapporter från projekt- och arbetsgrupper.
3.1 Marknads- och aktivitetsgruppen. Studiebesök hos Alfa Laval i Ronneby onsdagen den 31
januari klockan 16.00
Temadag beträffande ”Morgondagens trafiksystem, ITS WC 2009” som planerats till 1 februari
har skjutits upp/ställts in. Aktivitetsgruppen samråder med Samuel Henningsson om föreningen
kan bidra till det projektet.
Årsmöte den 29 mars på Kreativum. Den nya filmen på Kreanova kommer då att visas.
I april kommer vi att besöka Uddcomb
I maj eventuellt en temadag.
3.2. Idérådet och mentorerna. Under 2006 var det periodvis trögt med uppfinnarbesök men det
tog sig på slutet. Hoppas det håller i sig under våren. Vi fick 32 besök (43 under 2006) och vi
gjorde eller beslutade att göra (några är fortfarande under bearbetning) 20 ToMö (25 ToMö
2006).
3.3. Hemsidans skötsel. Just nu kör vi hemsidan både på domän .net och .se. På årsmötet
kommer den nya hemsidan att demonstreras.
3.4. Kreativa Blekinge. Edestadsyxan ska in på Kreativa Blekinge. Anders ser till att uppfinnaren
och Inge får kontakt. Anders
3.5. Besöksvärdar. Tina, Kreativums nya VD, informerade den 17 januari besökvärdarna om sin
nya roll och sina planer för Kreativum.
3.6. Hantverksgruppen. Gillis rapporterade att utställningen gamla vykort får hänga kvar ett tag.
Han föreslår att man sedan gör en utställning om Storm P. Styrelsen tyckte det var ett jättebra
förslag.
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Gillis föreslår vidare att KTFB´s logga används för att puffa för föreningen både på Kreativum
och Östra Piren. Tas upp med Samuel av Aktivitetsgruppen.
3.7. Kreativum. Bengt informerade om Kreativums ekonomiska läge. Karlshamns Kommun,
Sparbanken i Karlshamn samt fastighetsägarna har varit mycket generösa och sett till att
Kreativum har möjlighet att konsolidera sin ställning under 2007. Tina har rivstartat som VD och
har 3 viktiga möten på 3 dagar.
3.8. Unga Forskare, 3.9. Finn Upp, 3.10. Snilleblixtarna. Unga forskare kommer att genomföras i
mars och Finn Upp och Snilleblixtarna i maj.
Ansökan inlämnad till Näringslivsstiftelsen för finansiering av dessa projekt samt Unga
spekulerar.

4. Externa Kontakter.
4.1. SUF. Kontaktman Åke lämnade ut en skrift från SUF och ville ha kommentarer om den från
styrelsen.
4.2. Innovation Blekinge/Almi. Inget ytterligare att rapportera.
4.3. Blekinge Uppfinnareverkstad. Inget att rapportera.
4.4. Kemistsamfundet. Inget att rapportera.

5. Övriga frågor.
Två stadgeändringar diskuterades. Dels en som tar bort termen ”ersättare” ur stadgarna. Detta
begrepp har ingen som helst användning i det praktiska styrelsearbetet och bör därför tas bort.
Dels formuleringen i § 9 ”Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av
styrelse, valberedning eller revisor i föreningen.” Detta måste modifieras eftersom alla som
skriver ToMö är projektanställda i föreningen. Förslag till ändrade lydelser presenteras på nästa
styrelsemöte. Anders

6. Nästa sammanträde och avslutning.
Kommande styrelsemöte äger rum 27/2. Årsmöte den 29 mars
Mötet avslutades.

Justeras

Anders Jansson Bengt Cedell Inge Gustafsson
Sekreterare  Ordförande

Bilagor:
Resultat- och balansrapport.


