1/2009
Protokoll från styrelsemöte i Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge
2009-01-29.
Närvarande: Bengt Cedell, Monica Dahlstrand, Boo-Walter Eriksson,
Bengt-Erik Mattisson, Veine Sjödahl, Sture Larsson, Bernt Larsson,
Gillis Hiller, Inge Gustavsson, Curt Blomgren
Förhindrade: Anders Jansson, Ivar Skogseid, Curt Bergman, Eva
Appelgren, Tommy Andersson.
1.Formalia.
1.1. Sammanträdet öppnades. Ordförande Bengt hälsade styrelsen
välkommen och öppnade mötet.
1.2. Den avlidne styrelsmedlemmen Kenneth Wantzin hedrades med en
tyst minut. Styrelsen och Kreativum ombesörjer blomsterarrangemang till
begravningen.
1.3. Dagordningens godkännande. Denna godkändes.
1.4. Föregående sammanträdesprotokoll. Protokoll 8/2008 godkändes och
lades till handlingarna.
1.5. Fördelning av uppdrag och arbetsuppgifter. Boo-Walter Eriksson
valdes till mötessekreterare och Veine Sjödal till justerare av dagens
protokoll.
2. Ekonomi och administration
2.1. Resultat och balansräkning. Preliminärt helårsresultat är plus 19400
kronor. Smärre utdelning Sekurafond tillkommer.
2.2. Förhandlingar 2009. Ett avtal med Kreativum skall förlängas. Ok
med prolongering ett år. Ett avtal med Almi skall förlängas. Ordförande
och Anders Jansson bemyndigades att teckna nytt avtal.
2.3. Medlemsuppföljning-avgifter. Nya inbetalningskort utsända med de
nya medlemsavgifterna..
Ronneby kommun har tillskrivits om medlemskap och lämnat positivt
svar via näringslivschefen Magnus Sandekjer. Veine uppdras att lämna
motsvarande ansökan till Olofströms kommun och Sture till Karlskrona
kommun.
2.4. Kansli/arkiv/nästa utskick. Årsmötet beslutades äga rum på
Kreativum 2009-03-19 kl 1830. Information om legolabbet samt
möjlighet att se på ny film skall ingå i programmet. Årsmötesunderlag
skall vara klart till nästa styrelsemöte 09-02-26. Oförändrad
medlemsavgift för 2010 kommer att föreslås mötet.
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2.5. Hemsidan uppdaterad. Koll skall göras av att rätt medlemsavgifter är
utlagda.
3. Rapporter från projekt och arbetsgrupper.
3.1.Marknads- och aktivitetsgruppen. Gruppen föreslår ny
sammankallande efter Kenneth Wanzin. Gruppen sammanträder 09-02-26
kl 1700 före styrelsemötet.
Kallelse utsänd till föredrag av Lars Olof Strand ”Från ide till
förverkligat företag” 09-02-12 kl 1830 på Kreativum.
April: Besök tomatodling Elleholm. Ansvarig Pertti Pennanen.
Maj: Besök Marinen Karlskrona. Ansvarig Pertti Pennanen.
3.2. Ideråd. Gruppen arbetar enligt plan.
3.3. Kreativa Blekinge och hantverksgruppen. Arbete pågår med att
etablera utställning av lokala uppfinningar.
Frågan om reklam för föreningen diskuterades. Finns länkar från BTH
och kommuner till föreningen? Annonsplatser i länet? Gillis fick i
uppdrag att kontrollera och föreslå.
3.4. Besöksvärdar. Curt Bergman meddelade att de på sedvanligt sätt
gjorde ett bra arbete.
3.5. Kreativum. Bra verksamhet 2008.Sannolikt ett mindre minusresultat
för året.
3.6. Unga forskare. Inge meddelar att det är en regional mässa på
Kreativum 09-03-12. 25-30 projekt är på gång.
3.7. och 3.8. Finnupp och snilleblixtar. En utställning arrangeras april/maj
för hela länet. 09-02-05 sker en utbildning av lärare från hela länet en dag
på Kreativum. 09-02-06 skall bidrag till den nationella tävlingen lämnas
in.
4. Externa kontakter.
4.1. Monica informerade om det uppstartade arbetet med mentorringen
det kvinnliga uppfinnarnätverket. Tre sammankomster har hållits av
Monica och ytterligare 4 kvinnor som deltar i nätverket. För att gå vidare
krävs nu bidrag från stat och länsstyrelse.
NUTEK (SUF) har utlovat positiv svar. Länsstyrelsen skall kunna bidra
med 65% av 80000 kronor.
Deltagarnas ideer har gått igenom i iderådet och totalt 10 gånger 4
timmar planeras för kursen.
Curt Bergman uppdras att hjälpa Monica med ansökningarna.
Ansökningarna skall ske av föreningen då privata firmatecknare inte
accepteras av länsstyrelsen.
Monica har lagt ner ett förtjänstfullt arbete i projektet.
Frågan väcktes om inte någon kvinna borde ingå i iderådet och frågan bör
vidare behandlas beroende på olika tankesätt manligt-kvinnligt.
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I övrigt inget att rapportera från externa kontakter.
5. Övriga frågor.
6. Nästa sammanträde och avslutning.
Nästa styrelsemöte äger rum 09-02-26 kl 1800.
Ordföranden avslutade mötet.
Justeras

Boo-Walter Eriksson
Sekreterare

Bengt Cedell
Ordförande
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Sture Larsson

