
KREATIVT OCH TEKNISKT FORUM
STYRELSEPROTOKOLL 7/ 2009 FRÅN MÖTE 2009-10-08

NÄRVARANDE: Anders Jansson, Boo-Walter Eriksson, Bengt-Erik Mattisson, Gillis 
Hiller, Bernt Larsson, Per Carlsson, Inge Gustavsson, Curt Bergman, Sture Larsson, Curt 
Blomgren och Monika Dahlstrand.

Förhinder: Veine Sjödahl, Eva Appelgren, Anders Nilsson, Ivar Skogseid och Tommy 
Andersson.

1. Välkommen: Ordföranden Anders Jansson hälsade välkommen, uppskattade att så 
många styrelsemedlemmar kunde komma och kommenterade dagordningen som 
godkändes. Under punkten övriga frågor skall Exotisk värld och Kreativums 10-
årskalas tas upp.2. Föregående protokoll: Kommenterades, godkändes och lades till handlingarna.3. Ekonomi: Det ekonomiska läget redovisades av kassören Bengt-Erik Mattisson. 
Periodens resultat från budgetårsstarten var 46 397 kronor. Rapporten godkändes och 
lades till handlingarna4. Aktivitetsgruppen: Besöket på Marinen 2009-09-21 var positivt med framtidstro och 
engagemang för de kommande uppgifterna. Nästa program äger rum 2009-10-21 på 
Kreativum och Anders Nilsson redovisar planer för vindkraftutbyggnad i Hanöbukten 
och i Blekinge. I november planeras besök på Fueltech i Ronneby. Kallelse och tid 
utsänds separat.5. Dagens fördjupningsämne: Projektet ”K-kvinnors mentorring”. Information av 
projektledaren Monika Dahlstrand. Monika informerade om projektet sedan starten 
2009-01-01. Projektet omfattar ett år och har planerats med en budget på 84 000 
kronor. Länsstyrelsen bidrar med 65 procent av projektet= 54 000 kronor under 
förutsättning att resterande kostnader bestrids av projektägaren. Detta sker genom 
frivilliga insatser och sponsring av lokalhyran på Kreativum. Länsstyrelsen kräver 
redovisning av projektet i slutet av november. Curt Bergman bedömde att anslagna 
medel kommer att förbrukas. Vid start av projektet fanns åtta deltagare plus 
projektledaren. I dagsläget har två lämnat det. Folkuniversitetet har kontrakterats för 
fyra föreläsningar om att starta eget. ALMI är mycket restriktiva  med att bevilja 
medel till nya uppfinningar/projekt. Länsstyrelsen har inte heller klart vilka medel som 
staten är beredd satsa på kvinnliga uppfinnare 2010. Vi diskuterade om hur gå vidare 
med projekt för nästa år. Alla var överens om att” K-kvinnors mentorring” bör 
fortsätta.

Curt Bergman framförde tanken om en manlig mentorring och att den skulle 
samarbeta med den kvinnliga. Alla delade uppfattningen om att vi skulle arbeta vidare 
med denna goda ide. Monika tackades för redovisning och det förtjänstfulla arbetet 
med projektet.

6. Övriga frågor: Exotisk värld. Ordföranden redovisade informationen från föregående 



styrelsemöte. Ordet lämnades fritt att ge synpunkter på projektet. Curt Bergman 
pläderade för ett igångsättande och styrelsen var enhälligt för detta.7. Övriga frågor: Kreativums 10-årsfest. Ordföranden redovisade planeringsläget och 
alla var överens om att det blir ett bra kalas med Kreativums personal i centrum. 
Inbjudan och kallelse direktiv utsänds separat.8. Nästa möte: 2009-11-21 kl 1800. Tyngdpunkt skall läggas i Kreativums verksamhet 
och det fortsatt arbetet framåt.9. Mötet avslutades.

Boo-Walter Eriksson                                                      Anders Jansson

Sekreterare                                                                      Ordförande 


