5/2007
Protokoll från styrelsemöte i Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge 2007-08-28.

OBS det ändrade datumet för nästa styrelsemöte!! 2 oktober
2007 klockan 18.00 på Kreativum.
Närvarande: Curt Blomgen, Bengt Cedell, Monica Dahlstrand, Boo-Walter Eriksson, Gillis
Hiller, Bengt-Erik Mattisson, Sture Larsson, Veine Sjödahl och Anders Jansson.
Förhindrade: Tommy Andersson, Eva Appelgren, Curt Bergman, Inge Gustafsson, Göran
Kullving, Bernt Larsson, Ivar Skogseid och Kenneth Wantzin.
1. Formalia.
1.1. Sammanträdets öppnande. Ordförande Bengt hälsade välkommen till höstens första
styrelsemöte och öppnade mötet.
1.2. Dagordningens godkännande. Dagordningen godkändes.
1.3. Föregående sammanträdesprotokoll. Protokollet godkändes med kommentarerna att vi ska
undersöka om vi kan finnas på arbetsförmedlingarna med vårt budskap på samma sätt som
Uppfinnarverkstaden (enligt § 2.5 i föregående möte) samt att temakvällen ”Vad händer med
Blekinge län” äger rum den 25 september.
1.4. Fördelning av uppdrag och arbetsuppgifter, protokolljusterare. Curt Blomgren valdes att
justera dagens protokoll.
2. Ekonomi och administration.
2.1. Resultat- och balansräkning. Årets resultat pekar på ett underskott på ca 15 kkr. Fler
uppfinnare till Idérådet kan komma att förbättra resultatet.
2.2. Förhandlingar 2007. Alla förhandlingar för året är avklarade.
2.3. Medlemsuppföljning. 211 poster finns i medlemsförteckningen. Dock är det 54 stycken som
ännu inte betalt årsavgiften. Beslöts att skicka ett brev till dessa i medlemsutskicket som går iväg
i morgon onsdag 29 augusti.
2.4. Kansli/Arkiv/Nästa utskick. Se punkt 2.3 ovan.
2.5. Hemsidan. Eva ansvarig. Ligger verkligen den nya versionen på vår kända gamla adress?
3. Rapporter från projekt- och arbetsgrupper.
3.1 Marknads- och aktivitetsgruppen. Veine berättade att
– inbjudan till temakvällen den 25 september skickas ut i morgon
– studiebesök på Nymölla Pappersbruk äger rum den 15 oktober kl. 15.00 – 18.00
– ytterligare ett studiebesök planeras i november
– för våren 2008 finns två företagsbesök och två temakvällar förutom årsmötet under planering
Föreslogs att en temakväll skulle fokuseras på uppfinnarna i föreningen.
3.2. Idérådet och mentorerna. Antalet uppfinnare som besöker Idérådet är lägre än tidigare år.
Dock är antalet gjorda ToMö hittills i paritet med 2006. Direktuppdragen till Idérådet från Almi
ökar vilket innebär att föreningens inkomster från Idérådet sjunker.
Vid nästa möte med Almi tas frågan upp varför direktuppdragen ökar och uppfinnarna inte
hänvisas till Idérådet för deras första kontakt enlig vårt avtal med Almi. Vidare väcks frågan åter
med Almi på vilket sätt uppfinnarna stöds efter det att de lämnat Idérådet.
Beslöts att göra en annonskampanj för Idérådet i Commersen. Almi tillfrågas om de kan
finansiera detta.
Anders
3.3. Kreativa Blekinge. Inget att rapportera.
3.4. Besöksvärdar. Inget att rapportera.
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3.5. Hantverksgruppen. Storm P utställningen kommer att flyttas till Rådhuset under
Kulturnatten. Gillis kommer att (i enlighet med sitt eget förslag) se till att det finns en puff för
föreningen i anslutning till utställningen i Rådhuset.
3.6. Kreativum. Bengt rapporterade att tack vare det dåliga vädret under sommaren hade det varit
många besökare på Kreativum. Detta avspeglade sig också glädjande nog i Kreativums ekonomi
som var bättre än på många år.
Bland alla aktiviteter och projekt som pågår noterades särskilt en förstudie beträffande ett mobilt
Kreativum som startats. Med den skulle temapaket till skolorna kunna utföras på plats på
skolorna.
3.7. Unga Forskare, 3.8. Finn Upp, 3.9. Snilleblixtarna. Dessa aktiviteter kommer att genomföras
under skolåret på vanligt sätt.
4. Externa Kontakter.
4.1. SUF. Inget att rapportera.
4.2. Innovation Blekinge/Almi. Inget att rapportera.
4.3. Blekinge Uppfinnareverkstad. Inget att rapportera.
4.4. Kemistsamfundet. Karlshamnskretsen inbjuder till Kåseri och ostprovning den 12 september
klockan 19.00. Anmälan till hans-ebbe.lindskog@telia.com.
5. Övriga frågor.
5.1. Studieresan till Science Centers i Västergötland och Småland redovisades. Inbjudan skickas
till medlemmarna i morgon onsdag den 29 augusti.
6. Nästa sammanträde och avslutning.

OBS !!Nästa styrelsemöte äger rum 2 oktober OBS!!
Mötet avslutades.

Justeras

Anders Jansson
Sekreterare

Bengt Cedell
Ordförande

Bilagor:
Resultat- och balansrapport.
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Curt Blomgren

