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Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge.

Styrelseprotokoll 1/ 2010 från möte 2010-01-28.
            
Närvarande: Curt Bergman, Per Carlsson, Monika Dahlstrand, Inge Gustafsson,
            Gillis Hiller, Anders Jansson, Bengt- Erik Mattisson, Veine Sjödahl.
Förhinder: Eva Appelgren, Sture Larsson, Curt Blomgren, Ivar Skogseid, Bernt Larsson, 
Tommy Andersson, Boo-Walter Eriksson och Anders Nilsson.

1. Välkommen. Ordförande Anders Jansson hälsade välkommen och kommenterade 
dagordningen som godkändes.

      Inge Gustafsson valdes att föra dagens protokoll.

2. Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi. Bengt-Erik Mattisson presenterade föreningens ekonomi. Utskick för 
inbetalning av medlemsavgiften kommer att göras.
Föreningens ekonomi är för närvarande god.

4. Aktivitetsgruppen. Veine Sjödahl berättar om gruppens planerade program. 
Företagsbesök på Valeo i Mjällby eller i bergrummet för oljelagring i Karlshamn 
planeras under vecka 8. Överblivet planerat besök från vecka 8 genomföres i april 
månad.
Program på årsmötet som är planerat den 18 mars med reservdag den 25 mars blir 
Tema Kraftverk i Mieån. 
Aktivitetsgruppen diskuterar besök på Dynapac i Karlskrona, Orbit one i Ronneby, 
Finnveden i Olofström, Telenor i Karlskrona och BTH.
Frågan om en paneldebatt med temat elproduktion, vind, vatten och kärnkraft togs 
upp. Även besök i Kungsholms fort i Karlskrona nämndes.

5. Dagens fördjupningsämne: Vart är vi på väg? Våra verksamheter och dess 
utveckling.
Idérådet behandlades 2009-04-22. Per Carlsson redogör för idérådets verksamhet.
Första halvåret var bra med 29 uppdrag bearbetade. Under hösten fick idérådet ett 
uppdrag av Almi.
BTH har idérådsverksamhet. Kanske är det möjligt med samverkan. Styrelsen är enig 
om att idérådsverksamheten är viktig för föreningen.

Aktivitetsgruppen behandlades 2009-05-26. Veine Sjödahl undersöker vilken typ av 
program som lockar flest besökande. Fråga om att genomföra en enkät tas upp. Det 
kan ibland vara svårt att hinna vara med på besök som är förlagda tidigt på kvällen. 
Något som kan vara svårlöst med tanke på att företagen vill visa sin verksamhet under 
arbetstid då den är i gång.

Exotisk värld behandlades 2009-09-02. Projektet diskuteras. Styrelsen var positiv då 
frågan behandlades. Ansökan från Kreativum till Allmänna arvsfonden är klar för 
insändande.
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Mentorringen behandlades 2009-10-08. Monika Dahlstrand berättar att 6 ev. 7 
kvinnor varav 4 nya vill vara med. Monika följer upp och undersöker ekonomiska 
förutsättningar för gruppen samt om det är möjligt att få pengar till en manlig grupp.

      Kreativum behandlades 2009-11-19. Vid Kreativums styrelsemöte den 1 februari 
kommer ägarfrågan att diskuteras. Curt Bergman och Anders Jansson representerar 
föreningen vid mötet och rapporterar vid föreningens styrelsemöte den 25 februari.

      
6.   Övriga frågor.

Skolprojektens finansiering diskuteras. Beslutas att ordförande tillsammans med 
Bengt-Erik Mattisson och Inge Gustafsson diskuterar ekonomiska förutsättningar och 
möjligheter att söka medel för projekten.

Besöksvärdarnas betydelse för Kreativum tas upp. Det är roligt att medverka som 
besöksvärd. Verksamheten fungerar bra och är ett sätt för föreningen att hjälpa 
Kreativum.
Besöksvärdarna kan även hjälpa till med att bygga enklare stationer.

            Gillis Hiller berättar om att han tänker sig tre ben för utställningarna: foto, konst, och 
      idéer. Styrelsen är enig om att utställningarna betyder mycket och är ett fint inslag i
      verksamheten.

 7.   Nästa möte. Den 25 februari 2010.

8. Avslutning. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Inge Gustafsson                                                     Anders Jansson
Protokollförare                                                       Ordförande

    


