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Närvarande: Anders Jansson, Boo-Walter Eriksson, Per Carlsson, Sture Larsson, Curt Bergman, Curt Blomgren, Monika Dahlstrand, Bengt-Erik Mattisson. 
Förhinder: Eva Appelgren, Inge Gustafsson, Ivar Skogseid, Bernt Larsson, Tommy Andersson, Veine Sjödahl, Gillis Hiller och Anders Nilsson.

1 Välkommen: Ordföranden Anders Jansson hälsade välkommen och öppnade mötet. 
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 5.400kronor. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.
4 Aktivitetsgruppen: Boo-Walter Eriksson redogjorde för nästa besök på Fueltech i Ronneby 2009-11-26. Aktivitetsgruppen återkommer med vårprogrammet. Ordföranden föreslog en temakväll med information av Bernt Santesson om kraftstationer i Mieån. Information till medlemmarna om vårprogrammet går ut med julhälsningen.
5 Iderådet: Per Carlsson redovisade att Almi inte har några fler pengar i år. Det kommer dock nya under 2010. Almi vill ha fortsatt samarbete. Det finns ett Ideråd i BTH och inriktningen är att vi skall samarbeta med detta.
6 Dagens fördjupningsämne: Kreativum VD Tina Ivarsson informerar. En positiv bild visades av verksamheterna för Kreativum. Antalet besökande hitintills i år var 45 000 och tangerade rekordåret 2007. Lånebilden för bolaget är gynnsam med endast 150 000 kronor i lån. För 2007 var lånet 900 000 kronor. Med minskande avskrivningar skapas utrymme för ytterligare satsningar. Forskarfredag har ökat med 100 %. Fortbildning/föreläsningar har genomförts med Sociala Media. Tina arbetar aktivt med de nya media Facebook, Twitter och You Tube och skapar därmed kontakter med de ungdomar som är målgrupper för Kreativum. Mobila Kreativum bemöts positivt men det saknas pengar för tillfället att starta detta projekt. Nytt Science Center skall öppnas i Lund i den byggnad som kallas för Vattenhallen. Huvudman blir Lunds Universitet. Besök där inplaneras början av år 2010. Arbetet med Exotisk värld fortsätter. Information om de juridiska konsekvenserna slutförs förhoppningsvis före jul varefter ansökan kan inlämnas till Allmänna Arvsfonden. Denna skall undertecknas av styrelsen för KRETEFO. Ordföranden bemyndigades att teckna styrelsen i denna fråga. Sammanfattningsvis var det en mycket positiv bild av verksamheterna som presenterades av VD Tina Ivarsson som tillsammans med den engagerade personalen åstadkommit detta.
7 Övriga frågor: Ordföranden slutredovisade resultatet av 10-årsjubileet för Kreativums personal. Det var ett mycket uppskattat arrangemang och tack vare 1



goda arbetsinsatser av styrelsen begränsades kostnaderna.  Styrelsen beslutade godkänna redovisning för utlägg på 5338kr.
8  En julhälsning till medlemmarna skall skickas på sedvanligt sätt.
9  Nästa möte:    2010-01-28
10 Ordföranden önskade en God jul och avslutade mötet

Boo-Walter Eriksson                                         Anders JanssonSekreterare                                                           Ordförande
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