6/2007
Protokoll från styrelsemöte i Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge 2007-10-01.
Närvarande: Curt Bergman, Curt Blomgen, Bengt Cedell, Monica Dahlstrand, Boo-Walter
Eriksson, Gillis Hiller, Bengt-Erik Mattisson, Bernt Larsson, Sture Larsson, Veine Sjödahl, Ivar
Skogseid, Kenneth Wantzin och Anders Jansson.
Förhindrade: Tommy Andersson, Eva Appelgren, Inge Gustafsson och Göran Kullving
1. Formalia.
1.1. Sammanträdets öppnande. Ordförande Bengt gladdes åt att så många av styrelsen var
närvarande, hälsade välkommen och öppnade mötet.
1.2. Dagordningens godkännande. Dagordningen godkändes.
1.3. Föregående sammanträdesprotokoll. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
1.4. Fördelning av uppdrag och arbetsuppgifter, protokolljusterare. Boo-Walter valdes att justera
dagens protokoll.
2. Ekonomi och administration.
2.1. Resultat- och balansräkning. Årets resultat pekar på ett underskott på ca 20 kkr.
2.2. Förhandlingar 2007. Inget att rapportera.
2.3. Medlemsuppföljning. 212 poster finns i medlemsförteckningen. Styrelsen beslutade att gå
vidare med förslaget att införa plastade medlemskort för 2008.
Bengt
Medlemskommittén kommer skyndsamt att gå igenom medlemsförteckningen och vidta lämpliga
åtgärder beträffande de som ännu inte betalt för 2007.
2.4. Kansli/Arkiv/Nästa utskick. Det senaste utskicket kom till medlemmarna i fredags, 28/9.
2.5. Hemsidan. Styrelsen beslöt att utse en tillfällig hemsidekommitte bestående av Kenneth,
Gillis och Anders som tillsammans med Eva ska se till att hemsidan och andra budskap till
omvärlden sker på ett strukturerat sätt. Vår hemsidesadress är www.kretefo.se. Dock måste
koppling ske mellan vår gamla och nya adress så att medlemmar fortfarande kommer rätt trots att
de använder den gamla adressen
3. Rapporter från projekt- och arbetsgrupper.
3.1 Marknads- och aktivitetsgruppen. Kenneth rapporterade att
– studiebesök på Nymölla Pappersbruk äger rum den 15 oktober kl. 15.00 – 18.00
– ytterligare ett studiebesök planeras i november, troligen den 7:e
– för våren 2008 planeras studiebesök på F 17, KKAB, två temakvällar samt årsmötet.
3.2. Idérådet och mentorerna. Anders rapporterade att Almi kommer att se till att alla uppfinnare
hänvisas direkt till Idérådet samt att Almis stöd till uppfinnare sträcker sig tills den första
fakturan har skickats, därefter får uppfinnaren klara sig själv. Det finns medel hos Almi att stödja
uppfinnare med mentorshjälp under någon tid när behov uppstår.
Gillis visade den annons han tagit fram för att användas i Commersen. Den kompletterades med
föreningens webbadress och kommer nu att skickas till Almi för godkännande och med en
begäran om finansiering.
Gillis visade också den affisch som kommer att användas under kulturnatten på Rådhuset för att
puffa för föreningen. Frågan om den affischen, i mindre format, också kan användas i andra
sammanhang bordlades.
3.3. Kreativa Blekinge. Gillis väckte frågan om en studiecirkel om ”Blekingska uppfinningar
från 700-talet och framåt” skulle kunna startas i föreningen. Kommer att diskuteras på
kommande styrelsemöte.
3.4. Besöksvärdar. Besöksvärdarna som under de senaste månaderna både åtnjutit en grillkväll
och deltagit i en studieresa till Västergötland arbetade på som aldrig förr sa Curt B(ergman).
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3.5. Hantverksgruppen. Gillis kommer att hänga en ny utställning på Kreativum lagom till
kulturnatten. Den heter ”Gamla uppfinningar till vilken nytta?”.
3.6. Kreativum. Bengt rapporterade att Kreativums ekonomi för närvarande följer budget. Några
stationer har tillverkats och sålts till andra science centers och det bidrar till den goda ekonomin.
Karlshamns kommun har dock nu aviserat att det kan bli bistrare tider under nästa år. Ekonomin
är ansträngd hos kommunen och därmed kan beställningarna till Kreativum minska i omfattning.
3.7. Unga Forskare, 3.8. Finn Upp, 3.9. Snilleblixtarna. Kontaktgrupper med lärare etablerade.
Projekten startar inom kort.
4. Externa Kontakter.
4.1. SUF. Extra styrelsemöte och ordförandekonferens kommer att äga rum den 17 oktober. SUF
föreslår nu att alla medlemmar ska vara anslutna till SUF via en lokal förening. Under en
övergångstid kommer det dock att finnas direktanslutna medlemmar. De lokala föreningarna
kommer att administrera medlemmarnas medlemskap i SUF. Anders utsågs att representera
KTFB vid detta möte.
4.2. Innovation Blekinge/Almi. Inget att rapportera.
4.3. Blekinge Uppfinnareverkstad. Inget att rapportera.
4.4. Kemistsamfundet. Studiebesök på Waterjet i Ronneby den 4 oktober. Våra medlemmar
inbjuds deltaga.
5. Övriga frågor.
5.1. Kan den dåliga luften på Kreativum förbättras med uppfinnarnas hjälp undrade Gillis.
5.2. Klockan på ytterväggen till Kreativum har aldrig fungerat, bort med den utbrast Sture och
hela styrelsen höll med.
6. Nästa sammanträde och avslutning.
Nästa styrelsemöte äger rum som planerat den 26 november klockan 18.00 på Kreativum.
Mötet avslutades.
Justeras

Anders Jansson
Sekreterare

Bengt Cedell
Ordförande

Bilagor:
Resultat- och balansrapport.
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Boo-Walter Eriksson

