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      7/2007 
 
Protokoll från styrelsemöte i Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge 2007-11-26. 
 
Närvarande: Eva Appelgren, Curt Bergman, Bengt Cedell, Boo-Walter Eriksson, Inge 
Gustafsson, Gillis Hiller, Bengt-Erik Mattisson, Bernt Larsson, Veine Sjödahl, Ivar Skogseid, 
Kenneth Wantzin och Anders Jansson. 
Förhindrade: Tommy Andersson, Curt Blomgen, Monica Dahlstrand, Göran Kullving och Sture 
Larsson. 
Adjungerad: Ulf Ahlstedt. 
 
1. Formalia. 
1.1. Sammanträdets öppnande. Ordförande Bengt 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. Curt Bergman valdes att 
justera dagens protokoll. 
 
2. Ekonomi och administration. 
2.1. Resultat- och balansräkning. Medlemsavgifterna överskrider årets budget. Mycket 
glädjande. Beträffande anslaget från Näringslivsstiftelsen på 125 000 kronor som redan erhållits 
fick ordförande i uppdrag att besluta om detta ska överföras till Kreativum eller inte före 
årsskiftet.  
2.2. Förhandlingar 2007. Almi vill träffa föreningen den 9 januari för att diskutera kontraktet för 
2008. De har meddelat att de vill att basanslaget ska kopplas till prestation. Almi vill att 
satsningen på Blekingesjukhuset ökas. 
2.3. Medlemsuppföljning. 208 poster finns i medlemsförteckningen. De plastade medlemskorten 
ska införas. Priset diskuteras med Kreativum.                   Bengt  
2.4. Kansli/Arkiv/Nästa utskick. Beslöts att utskick till styrelsen ska ske med mail.  
Nästa medlemsutskick kommer att ske den 10 december.  
2.5. Hemsidan. Eva demonstrerade den nya hemsidan för styrelsen.  
Beslöts att ansvariga för hemsidans olika delar är följande styrelsemedlemmar 
Verksamhet  Bengt 
Idéråd  Anders 
Projekt  Bengt 
Medlem  Kenneth 
Företag  Bengt-Erik 
Styrelse  Anders 
Kontakt  Bengt-Erik 
Länkar  Anders 
Ansvaret innebär att man regelbundet läser sin del och daterar upp den. 
Vidare beslöts att  
-”kommun”- knappen tills vidare inte används 
-Mailadressen på ”Kontakt” kollas av Bengt-Erik 
-Om kommunernas näringslivskontor ska med i länklistan bestäms av Anders 
-Hur bilder skickas till hemsidan klargörs av Eva 
Beträffande tidplan för införandet av hemsidan gäller följande deadlines 
-10 december texter granskade och skickade till Eva 
-20 december alla texter inlagda på hemsidan av Eva 
-27 december sista dag för slutgranskning 
 
 
3. Rapporter från projekt- och arbetsgrupper. 
3.1 Marknads- och aktivitetsgruppen. Kenneth rapporterade om följande aktiviteter 
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- 15 januari klockan 17.30 besök på F 17  
- Februari Årets Uppfinnare 
- 13 mars klockan 18.30 årsmöte 
- April besök på KKAB 
- Maj Spelutveckling på Östra Piren 
För hösten 2008 planeras besök/aktiviteter på Volvo, Näringslivet i Sölvesborg, Tomatodling, F 
17, BTH, Marinmuséet, Blekinge Radio och TV 
 
3.2. Idérådet. 24 uppfinnare har behandlats hittills under året. Annonskampanjen i Commersen är 
igång. Hittills har en uppfinnare anmält sig efter att ha läst annonsen. 
3.3. Kreativa Blekinge. Inge aviserade ett nytänkande i gruppen eftersom det är svårt att hitta 
uppfinnare som är villiga att ställa ut sina uppfinningar. 
3.4. Besöksvärdar. För närvarande hög aktivitet på grund av många besök från skolor och företag 
samt kommande julbord. 
3.5. Hantverksgruppen. Gillis kommer att hänga en ny utställning på Kreativum med jultema. 
Han föreslog vidare en kreativitetsbok att delas ut till styrelsemedlemmarna samt att utomhus 
klockan på gaveln till Kreativum skulle säljas som reklamplats. Kreativitetsboken vann inte 
styrelsens gillande. Beträffande klockan beslöts att lämna frågan till Tina på Kreativum. 
3.6. Kreativum. Bengt rapporterade att Kreativum kommer att gå med plus i år på grund av de 
goda besökssiffrorna samt att man sålt och tillverkat stationer till andra Science Centers. 
3.7. Unga Forskare, 3.8. Finn Upp, 3.9. Snilleblixtarna. Finansieringen kommer att lösas. 
Projekten är under uppstart. En skola har till och med på eget initiativ tagit kontakt. 
 
4. Externa Kontakter. 
4.1. SUF. Extra styrelsemöte och ordförandekonferens ägde rum den 17 oktober. Där beslutades 
att medlemmar ska vara anslutna till SUF via en lokal förening. SUF anser att alla medlemmar i 
en lokal förening också ska vara medlemmar i SUF.  
KTFB:s styrelse ansåg att vår förening inte är en renodlad uppfinnarförening utan vi ska hålla 
fast vid vår strategi att vara en allmän teknisk förening och våra medlemmar ska få välja själva 
om de vill vara med i SUF eller inte. 
4.2. Innovation Blekinge/Almi. Inget att rapportera. 
4.3. Blekinge Uppfinnareverkstad. Kommunen vill inte länge betala hyran för 
Uppfinnarverkstaden varför ekonomin är i kris. 
4.4. Kemistsamfundet. Inget att rapportera.  
 
5. Övriga frågor.  
5.1. Konstaterades att utställningen Unga Forskare kommer att äga rum på Kreativum den 13 och 
14 mars samtidigt som föreningen håller årsmöte. 
 
6. Nästa sammanträde och avslutning.  
Nästa styrelsemöte ändrades till den 22 januari klockan 18.00 på Kreativum. 
Mötet avslutades. 
  
           Justeras 
 
 
 
 
Anders Jansson  Bengt Cedell  Curt Bergman  
Sekreterare     Ordförande    
 
Bilagor:  
Resultat- och balansrapport. 


