4/2007
Protokoll från styrelsemöte i Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge 2007-05-29.
Närvarande: Curt Bergman, Curt Blomgen, Inge Gustafsson, Gillis Hiller, Sture Larsson,
Kenneth Wantzin och Anders Jansson.
Förhindrade: Tommy Andersson, Eva Appelgren, Bengt Cedell, Monica Dahlstrand, BooWalter Eriksson, Göran Kullving, Bernt Larsson, Bengt-Erik Mattisson, Veine Sjödahl och Ivar
Skogseid.
1. Formalia.
1.1. Sammanträdets öppnande. Vice ordförande Inge öppnade mötet och presenterade sig själv
eftersom det var första gången han ledde ett styrelsemöte i föreningen. Inge har en bred
yrkeserfarenhet med tonvikt i skolan. Dessutom är han uppfinnare och demonstrerade ett sänke
han uppfunnit. Detta tillverkar han själv i sitt hem och han borrar inte mindre än 5000 hål per år i
sina sänken framför TV:n! Han har simultankapacitet vår nye vice ordförande.
1.2. Dagordningens godkännande. Dagordningen godkändes.
1.3. Föregående sammanträdesprotokoll. Protokollet godkändes.
1.4. Fördelning av uppdrag och arbetsuppgifter, protokolljusterare. Kenneth valdes att justera
dagens protokoll.
2. Ekonomi och administration.
2.1. Resultat- och balansräkning. I Bengt-Eriks frånvaro antogs att föreningens ekonomi var god
som vanligt.
2.2. Förhandlingar 2007. Kontraktet med Kreativum kommer att uppdateras för 2007 i morgon
av Bengt och Anders.
2.3. Medlemsuppföljning. 198 poster finns i medlemsförteckningen. Ordförande initierade en
diskussion om hur vi ska kunna behålla och kanske öka medlemsantalet.
Följande idéer noterades:
- Kan vi arrangera möten på andra orter än Karlshamn?
- Kan vi skapa möten där uppfinnare träffas och inspirerar varandra?
- Kan vi ordna uppfinnartävlingar för att öka intresset?
Frågan bordlades för att tas upp vid kommande styrelsemöten.
2.4. Kansli/Arkiv/Nästa utskick. Nästa utskick kommer att ske den 13 augusti.
2.5. Hemsidan. Det är viktigt att man kommer till vår nya hemsida när man går in på vår gamla
kända adress.
Frågan som ursprungligen väcktes av Eva togs upp. Varför är inte föreningen representerad på
arbetsförmedlingarna när Uppfinnarverkstaden till exempel är det. Anders fick i uppdrag att
kontakta Eva.
3. Rapporter från projekt- och arbetsgrupper.
3.1 Marknads- och aktivitetsgruppen. Kenneth redovisade de närmaste planerna.
Den 29/8 ordnas en temakväll under rubriken ”Vad händer med Blekinge län” med deltagande
av landshövding Ingegerd Wernersson. En bred kallelse kommer att skickas inte bara till
medlemmarna utan också till kommunalråd, kommunaldirektörer m.fl.
Den 15/10 kommer Nymölla pappersbruk att besökas
I november besöks ABB Karlskrona
Under våren 2008 planeras besök på F 17, Volvo, KKAB samt planeras temakvällar.
Sture föreslog Securitas som lämpligt besöksmål.
Ulf som gjorde ett kort gästspel i styrelsen föreslog att BTH:s öppna föreläsningar skulle
annonseras på hemsidan.
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3.2. Idérådet och mentorerna. Idérådets möten pågår enligt schemat. Hittills har 12 uppfinningar
behandlats under året. Förhoppningsvis kommer uppfinnaraktiviteten också att öka om vi
genomför de idéer som diskuterades under punkt 2.3.
3.3. Kreativa Blekinge. Den nykomponerade gruppen är under uppstart. Inge hade studerat
alstren från utställningen Unga Forskare och kommit fram till att ”Vädret”, ”Regnbågen” och
”Det mänskliga minnet” skull kunna användas i utställning på Kreativum.
3.4. Besöksvärdar. För närvarande hög aktivitet med 18 arbetspass för gruppen både förra
veckan och den här veckan.
3.5. Hantverksgruppen. Storm P utställningen pågår.
3.6. Kreativum. I Bengts frånvaro konstaterades att aktiviteten på Kreativum under våren har
varit mycket hög.
3.7. Unga Forskare. Inge rapporterade att av ett 30-tal projekt som visades på Kreativum hade 10
fått åka till finalen i Stockholm. Där tävlade 53 projekt (varav alltså 10 från Blekinge).
Emma Strömdal som tävlade med ”Kycklingembryo” vann en studie- och forskarresa till USA.
Skaparna av projektet ”Det mänskliga minnet” fick åka till Canada, ”Spelutveckling” till
Darmstadt, ”Avancerad kalkylator” till Norge och ”Mattespelet” till Danmark. Stora framgångar
således för deltagaren från Bleking!!
3.8. Finn Upp, 3.9. Snilleblixtarna. Utställning på Kreativum den 8 maj med deltagande av 300
elever. Samtidigt invigdes den nya stationen Fotosyntesen på Kreativum. Detta uppskattades
mycket av finansiären av stationen. Kanske något att ta efter för kommande stationsinvigningar.
Inge hade funderat på om man skulle instifta ett pris för bästa dokumentation eftersom den
kategorin utställare ofta kommer i skymundan.
4. Externa Kontakter.
4.1. SUF. Föreslogs att föreningen skulle erbjuda sig att arrangera nästa årsmöte för SUF på
Kreativum. Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte.
4.2. Innovation Blekinge/Almi. Inget ytterligare att rapportera.
4.3. Blekinge Uppfinnareverkstad. Deltager vid Svängstadagen den 2 juni.
4.4. Kemistsamfundet. Inget att rapportera.
5. Övriga frågor.
5.1. Gillis visade och delade ut en pamflett som han tagit fram åt Halahult. En mängd företag och
föreningar har växt upp i samhället under de senaste åren.
6. Nästa sammanträde och avslutning.
Nästa styrelsemöte äger rum 28 augusti,
Mötet avslutades.
Justeras

Anders Jansson
Sekreterare

Inge Gustafsson
Ordförande

Bilagor:
Resultat- och balansrapport.
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Kenneth Wantzin

