Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge
Styrelseprotokoll 4/2009 från möte 2009-04-22

Närvarande: Curt Bergman, Per Carlsson, Inge Gustafsson, Anders Jansson, Bengt-Erik
Mattisson och Veine Sjödahl.
Förhindrade: Tommy Andersson, Eva Appelgren, Curt Blomgren, Monica Dahlstrand, BooWalter Eriksson, Gillis Hiller, Bernt Larsson, Sture Larsson, Anders Nilsson och Ivar Skogseid.
1. Välkommen. Föreningens nyvalde ordförande Anders Jansson hälsade välkommen

och kommenterade dagordningen. Dagordningen godkändes.
2. Föregående protokoll. De justerade protokollen från årsmötet och konstituerande

styrelsemötet lades till handlingarna. Efter dessa möten har Mats Olsson, Kreativum
utsetts till kontaktperson med gymnasieskolorna angående Unga forskare efter
Kenneth Borg, som meddelat att han nu önskar bli befriad från detta uppdrag.
Dessutom har Pertti Pennanen accepterat att medverka i marknadsgruppen
ytterligare en termin.
3. Protokolljusterare. Inge Gustafsson utsågs till protokolljusterare.
4. Ekonomi. T o m 22 april uppgår intäkterna till 98 tusen och kostnaderna till 20 tusen,

vilket ger ett överskott på 68 tusen. Då är att märka att kostnader för mentorer, hyra,
tjänster från Kreativum m m på uppskattningsvis 60 tusen ej är inräknade.
Medlemsavgift har betalats av 4 företag, 1 kommun (Ronneby) och 133 personer.
Dessutom har 19 extra årskort till Kreativum á 100 kronor köpts. Beslutades att
påminna om medlemsavgiften i nästa utskick.
Vi har löfte från Sparbankens näringslivsstiftelse om 125 tusen till 2009 års
skolprojekt. Bengt-Erik Mattisson fick i uppdrag att se till att pengarna snarast
utbetalas till oss.
5. Aktivitetsgruppen. Vårens sista studiebesök blir på ABB, Karlskrona den 6 maj.

Rapporten från detta besök liksom från besöket på Elleholms tomatodling ingår i
nästa medlemsutskick. Det gör även förhandsinformation om höstens verksamhet.
6. Dagens fördjupningsämne: Idérådet. Ordföranden inledde med att dela ut och

kommentera dokumentation om föreningens åtagande gentemot Almi, Idérådets
arbetsformer, Almis ersättningar till föreningen och medverkande, verksamhetens
omfattning 2004-2008, budget för 2009 och Idérådets nuvarande sammansättning.
Samspelet mellan uppfinnare, Idérådet och Almis innovationsråd diskuterades. De
inledande kontakterna med Idérådet tycks fungera bra, men vad händer när
uppfinnaren får sin skriftliga ”dom” från Almi? Beslöts att ta upp denna frågeställning

med Almi i de förestående förhandlingarna. Föreningen skulle kunna spela en viktig
roll i uppföljningen av varje enskilt ärende och utvärderingen av hur processen, enligt
främst uppfinnarna, fungerar.
7. SUF:s årsmöte 16 maj. Vi beslutade utse Sture Larsson till delegat. Om Sture av eget

intresse följer med på båtresan till Tallin lämnar föreningen ett resebidrag på 500
kronor.
8. Leader plus. Inge Gustafsson utsågs att, om det verkar meningsfullt, representera

föreningen vid årsmötet.
9. Avslutning och nästa möte. Tidpunkten för nästa styrelsemöte ändrades till 26 maj kl

18.00. Därefter avslutade ordföranden dagens möte.
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