7/2008
Protokoll från styrelsemöte i Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge 2008-10-02.
Närvarande: Curt Bergman, Bengt Cedell, Boo-Walter Eriksson, Inge Gustafsson, Gillis Hiller,
Bernt Larsson, Bengt-Erik Mattisson, Veine Sjödahl och Anders Jansson.
Förhindrade: Tommy Andersson, Eva Appelgren, Curt Blomgren, Monica Dahlstrand, Sture
Larsson, Ivar Skogseid och Kenneth Wantzin.
1. Formalia.
1.1. Sammanträdets öppnande. Ordförande Bengt hälsade styrelsen 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. Gillis Hiller valdes att justera
dagens protokoll.
2. Ekonomi och administration.
2.1. Resultat- och balansräkning. Hittills i år är överskottet 54 kkr. De 50 kkr., som är ersättning
för eget arbete i skolprojekten, skulle kunna användas till en studieresa i januari till Tom Titts i
Södertälje.
2.2. Förhandlingar 2008/2009. Medel kommer att rekvireras från Näringslivsstiftelsen för
skolprojekten.
Bengt
2.3. Medlemsuppföljning. Det finns 189 rader i medlemsförteckningen efter den senaste
gallringen. De kommuner som inte är medlemmar tillskrivs. Boo Walter skriver ett brev till
Ronneby och erbjuder kommunen medlemskap. Brevmallen används av Weine till Olofström
och Sture till Karlskrona.
2.4. Kansli/Arkiv/Nästa utskick. Vid nästa utskick kommer referatet från F 17.
2.5. Hemsidan. Inget att anföra.
3. Rapporter från projekt- och arbetsgrupper.
3.1 Marknads- och aktivitetsgruppen. 15 oktober besöker vi Avalon i Karlshamn.
26 november besök på Lampfabriken i Karlskrona.
I december skickas julhälsningen ut.
I januari kommer Valeo i Sölvesborg att besökas.
12 februari blir det temakväll med Lars-Olof Strand från Alligator
19/3 årsmöte. Beslöts att undersöka möjligheterna att ha årsmötet antingen på Eriksberg (om
Rune Andersson kan ställa upp som gästtalare) eller på Kulturcentrum i Ronnby.
April. Tomatodlingen i Mörrum.
3.2. Idérådet. Anders rapporterade om Uppfinnartävlingen i Västervik. Där hade den lokala
sparbanken ställt upp med cirka en miljon kronor för administration och prispengar.
Anders fick i uppdrag att undersöka Västerviks tävlingsprocedur speciellt med avseende på
skyddet av uppfinningarna.
3.3. Kreativa Blekinge och Hantverksgruppen. Kreativum har erbjudit föreningen en
utställningsyta där uppfinningar kan presenteras. En uppfinning åt gången förordades av
styrelsen. Edestadsyxan kommer att ställas ut. Diskussion pågår med Lennart Lundberg om
utställning av hans handikapphjälpmedel.
Konstutställning på Kreativum under Kulturnatten den 4 oktober hängs i morgon av Gillis som
dessutom kommer att visa och instruera besökare hur man målar akvarell.
3.4. Besöksvärdar. Curt Bergman berättade att under september har inte mindre än 40 arbetspass
genomförts av föreningens besöksvärdar varav 8 var ordinarie helgpass medan 32 var extrapass.
3.5. Kreativum. Forskarfredag i fredags blev ett stort arrangemang med 500 deltagare.
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Arbetet med Tropical World pågår. Ytterligare medel för förstudien har kommit från NetPort.
Ett projekt som innebär fördjupat samarbete med BTH kommer att offentliggöras inom kort.
Anslag från Region Blekinge.
Curt väckte frågan om föreningen ska uppmärksamma Kreativums 10-års jubileum nästa år i
maj. Frågan kommer att tas upp nästa styrelsemöte.
3.6 Unga Forskare, 3.7 Finn Upp och 3.8 Snilleblixtarna. Det väl inoljade maskineriet för dessa
aktiviteter har så sakta rullat i gång.
4. Externa Kontakter.
4.1. SUF. Ordförande konferens äger rum 22 oktober. Veine överväger om han kan representera
föreningen.
4.2. Innovation Blekinge/Almi. Inget att rapportera.
4.3. Blekinge Uppfinnareverkstad. Bengt-Erik har besökt verkstaden i Svängsta i samband med
det Öppna Huset.
4.4. Kemistsamfundet. Inget att rapportera.
4.5. MTM. Inget att rapportera
5. Övriga frågor.
Anders rapporterade om konferensen i Kristianstad den 20 september med Skånes Innovations
Allians. Idérådets verksamhet presenterades vid konferensen och blev livligt diskuterad. Någon
motsvarande verksamhet finns inte i Skånes uppfinnarföreningar. Styrelsen beslöt att
verksamheten i Alliansen ska följas för att utröna eventuella samordningsfördelar.
6. Nästa sammanträde och avslutning.
Styrelsen har följande sammanträdesdagar under verksamhetsåret:
2008 27/11
2009 29/1 och 26/2
Ordförande avslutade mötet.
Justeras

Anders Jansson
Sekreterare

Bengt Cedell
Ordförande
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Gillis Hiller

