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Närvarande: Curt Blomgren, Inge Gustafsson, Anders Jansson, Bengt-Erik Mattisson, Veine
Sjödahl, Sture Larsson.
Förhinder: Eva Appelgren, Monika Dahlstrand, Boo-Walter Eriksson, Ivar Skogseid, Bernt
Larsson, Tommy Andersson, Curt Bergman, Gillis Hiller, Per Carlsson och Anders Nilsson.
1. Välkommen. Ordförande Anders Jansson hälsade välkommen och kommenterade
dagordningen som godkändes.
2. Inge Gustafsson valdes att föra dagens protokoll.
3. Beslutades att i samband med Kreativums 10 års firande arrangera en fest för anställda
på Kreativum under sensommaren – hösten.
4. Föregående protokoll. Genomgång av föregående mötesprotokoll som godkändes
och lades till handlingarna.
5. Ekonomi. Bengt-Erik Mattisson presenterade sammanställning över föreningens
ekonomi. För 2009 års skolprojekt har 125 tusen kronor inkommit från Sparbankens
näringslivsstiftelse. Föreningens ekonomi är för närvarande god.
6. Aktivitetsgruppen. Veine presenterade höstens program. I mitten av september besök
på marinen i Karlskrona, temakväll om vindkraft i oktober, besök på Fueltech i
Ronneby i mitten av november.
7. Dagens Fördjupningsämne: Aktivitetsgruppen. Med hjälp av KTFBs hemsida som
ger god information om gruppens arbete från 2005 och framåt visar Veine på
aktiviteter som genomförts under åren. Antalet deltagare har den senaste tiden ökat
vilket är mycket glädjande. Veine skall försöka ta reda på hur besöksfrekvensen varit
på de olika aktiviteterna. Veine tackas för presentationen.
8. Övriga frågor. Ordförande förklarar med anledning av projektering av exotisk värld
på Kreativum vad ett SVB- bolag är för något. Ett SVB- bolag är ett bolag med
särskild vinstutdelningsbegränsning. Ett sådant bolag kan bli aktuellt för att kunna få
medel till projektet från Allmänna arvsfonden.
Sture rapporterar från SUFs årsmöte på färjan i Värtahamnen där 76 deltagare
medverkade. Frågor som berördes var bättre kontakter med politiker, uppmuntra
kvinnliga uppfinnare och mentorsverksamhet. Informerades om uppfinnarakademin,
uppfinnare i samarbete med företag. SUFs ekonomi har blivit bättre. SUF har 1900
medlemmar, 36 föreningar,
Sture tackas för deltagandet vid årsmötet och rapporteringen.
Inge Gustafsson framför tack till idérådet för fin och uppskattad medverkan som jury i
samband med årets Finn upp- och Snilleblixtmässa på Kreativum.
Ordförande frågar Curt Blomgren om nätverket för uppfinnare. Curt önskar någon
som håller i gruppen.
9. Mötet avslutas.
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