
Kreativt och Tekniskt Forum i Blekinge

Protokoll nr 4/2010 från möte 2010-04-29.

Närvarande: Anders Jansson, Boo-Walter Eriksson, Monika Dahlstrand, Sture Larsson, Inge 
Gustafsson, Bernt Larsson, Veine Sjödahl, Per Carlsson  och Bengt-Erik Mattisson.

Frånvarande: Eva Appelgren, Curt Blomgren, Ivar Skogseid, Curt Bergman, Tommy 
Andersson, Gillis Hiller, Anders Nilsson.

1. Välkommen. Ordförande Anders Jansson hälsade välkommen och  föreslagen 
dagordning godkändes. Boo-Walter Eriksson valdes till sekreterare.2. Föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.3. Ekonomi. Bengt-Erik Mattisson redovisade föreningens ekonomi och rapporten lades 
till handlingarna.4.  Aktivitetsgruppen. Besöket på Water Jet i Ronneby 2010-04-28 redovisades där 18 
personer deltog. Nästa besök sker 2010-06-03 på Nötabråne kraftverk med guidning 
av Evert Mattson.5. Dagens fördjupningsämne support för uppfinnare med anledning av ändrade 
förutsättningar för iderådet. Per Carlsson redovisade de möjligheter som bedömdes 
finnas för att starta ett manligt projekt för uppfinnare i likhet med Monika Dahlstrands 
projekt för kvinnor. Samordningsvinster bedömdes finnas med utbildning och 
föreläsningar . Beslöts att Anders Jansson och Per Carlsson går vidare med att söka 
efter projektledare och uppfinnare. Ansökan insänd för att gå vidare med Monikas 
projekt och kompletteringar skall vara inlämnade senast 2010-05-14. Underlag finns 
framme och man bedömde att det finns goda möjligheter att få medel till att fortsätta 
projektet.6. Övriga frågor. Inge Gustafsson redovisade mötet med Snilleblixtar och Finnupp som 
äger rum på Kreativum 2010-05-04. Nära 70 förslag finns för bedömning och fem 
medlemmar utsågs att vara jury med Per Carlsson som ordförande och prisutdelare. 
Styrelsen utsåg Per Carlsson att representera föreningen på SUF:s årsmöte 2010-05-08 
i Stockholm med Sture Larsson som ersättare.7. Nästa möte. Sker 2010-05-27 kl 1800 med Eva Appelgren närvarande. 
Fördjupningsämne blir översyn av hemsida, rutiner, lay out mm. Första mötet för 
höstterminen är framflyttat en dag från 2010-09-02 till 2010-09-01.8. Avslutning. Ordförande Anders Jansson avslutade mötet och förbereder sig för 
Kroatienresan.



Boo-Walter Eriksson                                        Anders Jansson

Sekreterare                                                        Ordförande


