6/2008
Protokoll från styrelsemöte i Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge 2008-08-26.
Närvarande: Tommy Andersson, Curt Blomgren, Bengt Cedell, Boo-Walter Eriksson, Inge
Gustafsson, Gillis Hiller, Bernt Larsson, Bengt-Erik Mattisson, Sture Larsson, Veine Sjödahl och
Anders Jansson.
Förhindrade: Eva Appelgren, Curt Bergman, Monica Dahlstrand, Ivar Skogseid och Kenneth
Wantzin
1. Formalia.
1.1. Sammanträdets öppnande. Ordförande Bengt hoppades sommaren varit god mot styrelsen,
hälsade den välkommen (styrelsen alltså) 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. Inge Gustafsson valdes att
justera dagens protokoll.
2. Ekonomi och administration.
2.1. Resultat- och balansräkning. Hittills i år är överskottet 74 kkr. 50 kkr. är ersättning för eget
arbete i skolprojekten.
2.2. Förhandlingar 2008/2009. Förstudien för Exotisk Värld pågår för fullt. För närvarande går
diskussionen om finansiering av projektet på sådant sätt att föreningen troligen inte kommer att
involveras.
2.3. Medlemsuppföljning. Till kommunerna och Almi kommer fakturor att skickas för
inbetalning av medlemsavgifter.
2.4. Kansli/Arkiv/Nästa utskick. Nästa utskick sker den 2-4 september.
2.5. Hemsidan. En del foton saknas på styrelsemedlemmar.
3. Rapporter från projekt- och arbetsgrupper.
3.1 Marknads- och aktivitetsgruppen. 23 september är det besök på F17 helikopterverksamheten,
del 2 av vårt besök på flottiljen. Inbjudan är klar.
I oktober, vecka 42, besöker vi tomatodlingen i Mörrum.
26 november besök på Lampfabriken i Karlskrona.
3.2. Idérådet. Igår hade Idérådet 4 besökare.
Diskussion angående uppfinnartävlingen, ett förslag som väcktes på förra styrelsemötet.
Föreslogs gå ut så brett som möjligt för att få in många förslag. Eventuellt klassindelning.
Beslöts att inhämta erfarenheter från Västervik som nyligen arrangerat en tävling.
Anders
Curt Blomgren rapporterade om sina sonderande samtal till uppfinnare i Karlshamn och
Karlskrona för att undersöka möjligheten att skapa uppfinnargrupper av QUIS-modell. Curt
trodde att det skulle vara möjligt att skapa en grupp i varje stad. Curt fortsätter att arbetet genom
att intervjua Monica om hur Quisgruppen kommer att arbeta.
3.3. Kreativa Blekinge och Hantverksgruppen. Edestadsyxan har kvalitetsproblem för
närvarande men är likafullt på väg till vår utställning.
Ny konstutställning på Kreativum under Kulturnatten den 4 oktober.
3.4. Besöksvärdar. Information om Kreativums nya Temapaket Lego Education gavs till
besöksvärdarna innan detta möte.
3.5. Kreativum. På Kreativum anordnas Forskarfredag den 26 september.
Sommaren 08 har varit den näst bästa i företagets historia.
3.6 Unga Forskare, 3.7 Finn Upp och 3.8 Snilleblixtarna. Alla tre projekten kommer att
genomföras under 2009. Inge underströk att det är mycket viktigt att Unga Forskare och
Snilleblixtarna kommer att genomföras med jury.
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Vidare informerade Inge om att det varit ett inslag från finalen på Unga Forskare i Spanien på
bästa TV-tid igår.
4. Externa Kontakter.
4.1. SUF. Från och med 2009 kommer vi att betala 40 kronor per medlem till SUF. Bengt-Erik
har redan skickat över medlemsförteckning till SUF.
Kristianstads uppfinnarförening kallar till konferens lördagen den 20 september. Sture åker som
KTFB:s representant.
4.2. Innovation Blekinge/Almi. Hans Silveborg kommer att sluta som innovationsrådgivare på
Almi Blekinge. Hans efterträdare är utsedd. Anders kommer att träffa honom den 9 september.
4.3. Blekinge Uppfinnareverkstad. Bengt-Erik har accepterat att vara besöksvärd på verkstadens
öppna hus i september.
4.4. Kemistsamfundet. Inget att rapportera.
4.5. MTM. Inget att rapportera
5. Övriga frågor.
Monica Dahlstrand medverkade 20 augusti i ett program i Vetenskapsradion, Tekno. Det
handlade om goda uppfinningar som inte nått marknaden. Man kan lyssna på programmet på
SR:s hemsida.
6. Nästa sammanträde och avslutning.
Styrelsen har följande sammanträdesdagar under verksamhetsåret:
2008 2/10, 27/11
2009 29/1 och 26/2
Ordförande avslutade mötet.
Justeras

Anders Jansson
Sekreterare

Bengt Cedell
Ordförande
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Inge Gustafsson

