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Carlsson, Boo-Walter Eriksson, Bengt Erik Mattisson.
Övriga var förhindrade

1. Välkommen.Ordföranden Anders Jansson hälsade välkommen och
kommenterade dagordningen som godkändes
2. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna
3. Projekt Exotisk värld. Kreativums VD Tina Ivarsson med hjälp av Annika
Paulsson Lövstedt, Manfred Dornhäuser och Kent Svensson redovisade
projektläget. Offerter har intagits, fastighetsägaren Strömma
fastighetsbolag är positiv till uthyrning av lokaler på ett tioårskontrakt,
Allmänna arvsfonden är positiv till att bidra med ca 25 mkr till
investering inkl djur och 10 mkr till driftsbidrag under 3 år. Allmänna
arvsfonden väntas fatta beslut om att organisationsformen SVB-bolag kan
accepteras. Detta bedöms vara nära förestående och är det enda hindret
till att sända in en färdigskriven bidragsansökan. Tina bedömde att det
skulle erfordras ca 20000 besökare per år för att projektet skall gå runt.
Det skall jämföras med att Kreativum har ca 46 000 besök per år.
Avslutningsvis fick vi se ett antal sköldpaddor av olika slag och en
kärvänlig orm som Manfred och Kent disponerade. Efter kaffet
diskuterades projektet och styrelsen var i allt väsentligt positiv till det.
4. Ekonomi. Bengt-Erik redovisade det ekonomiska läget som var under
kontroll och positivt. Sparbanksstiftelsens bidrag bedömdes upphöra.
Ordföranden och Tina fick i uppdrag att gå vidare med
bidragsansökningar från olika organisationer, ex Leader+.
5. Skolprojektet. Skall fortsätta 2010. Skolorna informeras om detta.
6. Aktivitetsgruppen. Besök sker på Marinbasen i Karlskrona 2009-09-21
kl 1630. Särskild Kallelse sänds ut till medlemmarna.
7. Övriga frågor. 10-årsfest för de anställda planeras under oktober.
Särskild festgrupp är utsedd.
8. Ideråd. Per Carlsson redovisade ALMIs krav på marknadsöversikter och
tar upp frågan hur iderådet skall verka framöver.
9. Nästa möte. 2009-10-08 . Monica Dahlstrand presenterar då sitt
projektläge och erfarenheter.
10.Mötet avslutades.
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