5/2008
Protokoll från styrelsemöte i Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge 2008-05-22.
Närvarande: Bengt Cedell, Boo-Walter Eriksson, Inge Gustafsson, Bernt Larsson, Bengt-Erik
Mattisson, Sture Larsson, Kenneth Wantzin och Anders Jansson.
Förhindrade: Tommy Andersson, Eva Appelgren, Curt Bergman, Curt Blomgren, Monika
Dahlstrand, Gillis Hiller, Veine Sjödahl och Ivar Skogseid
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 från föregående styrelsemöte godkändes
och lades till handlingarna.
1.4. Fördelning av uppdrag och arbetsuppgifter, protokolljusterare. Bernt Larsson valdes att
justera dagens protokoll.
2. Ekonomi och administration.
2.1. Resultat- och balansräkning. För närvarande har föreningen god ekonomi.
2.2. Förhandlingar 2008/2009. Ordförande beskrev under denna punkt det arbete som pågår inom
Kreativum med förstudien till projektet Exotisk Värld. Om projektet realiseras finns möjlighet att
det kommer att drivas i föreningens regi under uppbyggnadsskedet. Beslut måste i så fall tas i
styrelsen.
2.3. Medlemsuppföljning. 217 poster finns i medlemsförteckningen.
2.4. Kansli/Arkiv/Nästa utskick. Nästa utskick kommer att ske den 8 augusti.
2.5. Hemsidan. Inget att anföra.
3. Rapporter från projekt- och arbetsgrupper.
3.1 Marknads- och aktivitetsgruppen. Kenneth rapporterade från gruppens möte tidigare idag.
Den senaste temakvällen samlade 21 deltagare.
23 september är det besök på F17 helikopterverksamheten, del 2 av vårt besök på flottiljen.
I oktober, vecka 42, besöker vi tomatodlingen i Mörrum.
26 november besök på Lampfabriken i Karlskrona.
14 januari planeras ett föredrag om riskkapital av Lars-Olof Strand.
25 februari planeras besök på ABB i Karlskrona.
19 mars 2009 är det årsmöte med en intressant föredragshållare.
För resten av året 2009 har gruppen följande studiebesök under planering: Valeo, Avalon,
Marinen, Karlshamns Museum, Dynapac.
Ulf pratade så entusiastiskt om möjligheterna att besöka München under september 2009 att
styrelsen utsåg en liten preliminär kommitté bestående av Ulf, Bengt och Anders.
3.2. Idérådet. Bengt föreslog att vi ska undersöka möjligheterna att ordna en uppfinnartävling för
att stimulera uppfinnarna att komma fram med sina förslag. Anders fick i uppdrag att undersöka
möjligheterna att söka prispengar hos Näringslivsstiftelsen.
3.3. Kreativa Blekinge och Hantverksgruppen. Edestadsyxan är på gång till utställningen
Kreativa Blekinge.
3.4. Besöksvärdar. Fortsatt hög aktivitet på Kreativum gör att många besöksvärdar är
engagerade.
3.5. Kreativum. VD Tina Ivarsson besökte syrelsen och berättade följande om verksamheten:
-programmerbara robotar är under montering och kommer att introduceras inom kort för
besökare.
-en bilkörningssimulator för ecodriving kommer i sommar.
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-rollspelet ”Leka med döden” om trafikolyckor i samarbete med Vin och Sprit kommer under
november och december.
-gästutställning från Stade ”Skatter i leran” planeras till sommaren 2009.
3.6. Unga Forskare. Inget att rapportera för närvarande.
3.7. Finn Upp och 3.8. Snilleblixtarna. En mycket nöjd Inge rapporterade från utställningen på
Kreativum den 6 maj. Försöket med en jury för bidragen som presenterades med ritning eller
teckning slog väl ut och Inge kommer att fortsätta på den nu inslagna vägen.
4. Externa Kontakter.
4.1. SUF. Sture redogjorde för SUF:s årsmöte i Göteborg 17-18 maj. Stadgeändringen som ger
ett mer demokratiskt SUF togs slutgiltigt på mötet. Det innebär bland annat att alla medlemmar i
vår förening automatiskt blir medlemmar i SUF. Vi måste betala 40 kronor/ medlem till SUF.
Detta måste vi givetvis ta ut av våra medlemmar.
4.2. Innovation Blekinge/Almi. En ny VD för Almi Blekinge har utsetts. Han heter Martin
Åkesson och kommer närmast från Åryds Sparbank
4.3. Blekinge Uppfinnareverkstad. Bengt-Erik har besvarat en enkät från verkstaden om vad
medlemmarna vill ha ut av sitt medlemskap.
4.4. Kemistsamfundet. Inget att rapportera.
4.5. MTM. Inget att rapportera
5. Övriga frågor.
Rapporterades att tre kvinnor varit intresserade att medverka i en Quis-grupp på det sätt som
Monica beskrev på förra styrelsemötet.
6. Nästa sammanträde och avslutning.
Styrelsen har följande sammanträdesdagar under verksamhetsåret:
2008: 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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Bernt Larsson

