4/2008
Protokoll från styrelsemöte i Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge 2008-04-24.
Närvarande: Curt Bergman, Curt Blomgren, Bengt Cedell, Monica Dahlstrand, Inge
Gustafsson, Gillis Hiller, Bengt-Erik Mattisson, Sture Larsson, Kenneth Wantzin och Anders
Jansson.
Förhindrade: Tommy Andersson, Eva Appelgren, Boo-Walter Eriksson, Bernt Larsson, Veine
Sjödahl och Ivar Skogseid
1. Formalia.
1.1. Sammanträdets öppnande. Ordförande Bengt hälsade välkommen och öppnade mötet.
1.2. Dagordningens godkännande. Dagordningen godkändes.
1.3. Föregående sammanträdesprotokoll. Protokollet från konstituerande styrelsemötet lades till
handlingarna.
1.4. Fördelning av uppdrag och arbetsuppgifter, protokolljusterare. Curt Bergman valdes att
justera dagens protokoll.
1.5. Årsmötet. Inga kommentarer beträffande årsmötet.
2. Ekonomi och administration.
2.1. Resultat- och balansräkning. Beslöts att vid nästa utskick stöta på dem som ännu inte erlagt
årsavgiften.
2.2. Förhandlingar 2008/2009. Inget att anföra.
2.3. Medlemsuppföljning. Påstötning beträffande medlemsavgift.
2.4. Kansli/Arkiv/Nästa utskick. Nästa utskick den 5 maj.
2.5. Hemsidan. Upprepades ännu en gång att de ansvariga för hemsidans delar måste
kontinuerligt uppdatera sina avsnitt.
3. Rapporter från projekt- och arbetsgrupper.
3.1 Marknads- och aktivitetsgruppen. Aktivitetsgruppen har sammanträde den 22 maj för
planering av hösten 08.
Återstående aktivitet för vårterminen är en temakväll i maj under rubriken Spelutveckling.
3.2. Idérådet. Beslöts att föreningen går med i Inventor Focus under 1 år.
Idérådet har ombetts delta som jury i utställningen Finn Upp och Snilleblixtarna den 6 maj på
Kreativum.
4 mentorsuppdrag har erhållits från Almi.
3.3. Kreativa Blekinge och Hantverksgruppen. Edestadsyxan är på gång till utställningen
Kreativa Blekinge. En demonstrationsfilm finns och kommer att användas i utställningen.
3.4. Besöksvärdar. 12 evenemang under de kommande 10 dagarna kommer att kräva insatser
från besöksvärdarna.
3.5. Kreativum. Bengt informerade att förstudien över en Exotisk Värld är i full gång. Den
beräknas vara klar i juni. Eventuella samordningsfördelar med Kreativum kommer att belysas.
Den intresserade kan gå in på adress www.tropikariet.com och se hur det ser ut på Tropikariet i
Helsingborg.
På Kreativum pågår också förstudien över Mobila Kreativum. Eon-projektet är snart klart.
3.6. Unga Forskare. Projektet genomfördes enligt planerna den 12 och 13 mars.
3.7. Finn Upp och 3.8. Snilleblixtarna. Gemensam utställning på Kreativum den 6 maj. Inge
meddelade att utställning kolliderar med centrala prov varför utställningen blir något mindre än
normalt. Skolornas kostnader för resorna är också ett hinder.
4. Externa Kontakter.
4.1. SUF. Monica redogjorde för Quis-utbildningen i Göteborg som hon deltagit i. SUF/QUIS
har tagit fram ett program för hur kvinnor ska uppmuntras arbeta med sina uppfinningar. Man
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bildar en Quis-ring med 6-8 deltagare som under ett år träffas regelbundet och uppmuntrar och
hjälper varandra. Programmet vann styrelsens intresse. Monica förklarade sig villig att försöka få
ihop ett nätverk och arbeta efter programmet. Hon får telefonnummer till kvinnliga uppfinnare
av Anders.
Styrelsen beslöt även att Curt Blomgren undersöker intresset bland manliga uppfinnare att arbeta
enligt samma principer. Även han får telefonnummer till tidigare uppfinnare av Anders.
4.2. Almi. Inget att rapportera.
4.3. Blekinge Uppfinnareverkstad. Bengt-Erik rapporterade från verkstadens möte igår.
Ekonomin är ett problem. Hyran är hög och kommunen vill inte längre betala den. Flera
lösningar diskuterades och kommer att undersökas.
4.4. Kemistsamfundet. Inget att rapportera.
4.5. Noterades att föreningen får inbjudan till MTM-kurser
5. Övriga frågor.
6. Nästa sammanträde och avslutning.
Styrelsen har följande sammanträdesdagar under verksamhetsåret:
2008 22/5, 28/8, 2/10, 27/11
2009 29/1 och 26/2
Ordförande avslutade mötet.
Justeras

Anders Jansson
Sekreterare

Bengt Cedell
Ordförande
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Curt Bergman

