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Protokoll nr 5 från styrelsemöte 2010-05-27.
Närvarande: Anders Jansson, Boo-Walter Eriksson, Eva Appelgren, Inge Gustafsson, Curt 
Bergman, Bengt-Erik Mattisson, Tommy Andersson, Veine Sjödahl, Gillis Hiller och Per 
Carlsson.

Frånvarande: Monika Dahlstrand, Sture Larsson, Curt Blomgren, Ivar Skogseid, Bernt 
Larsson och Anders Nilsson.1. Välkommen: Ordförande Anders Jansson hälsade välkommen och föreslagen 

dagordning godkändes.2. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.3. Ekonomi: Bengt-Erik Mattisson redovisade föreningens ekonomi. Monika 
Dahlstrands projekt ”Mentorring för kvinnor” har fått 59 250 kronor beviljade av 
länsstyrelsen för 2010 års verksamhet. Detta är 65 % av kostnaderna för projektet. 
Den ekonomiska rapporten lades till handlingarna.4. Aktivitetsgruppen: Kallelse utsänd till nästa besök på Nötabråne kraftverk 2010-06-
03 med guidning av Evert Mattson. För hösten redovisade Veine Sjödahl gruppens 
förslag till aktiviteter. Vecka 34: Företagsbesök hos Dynapac i Karlskrona. Vecka 38: 
Företagsbesök hos Finnveden Olofström. Vecka 42: Temakväll på BTH Innovation 
Karlskrona. Vecka 47: Företagsbesök hos Orbit One Ronneby. Reservprogram: 
Företagsbesök på Telenor i Karlskrona. Gruppen återkommer med fastlagda tider och 
kallelser.5. Dagens fördjupningsämne hemsidan och typografisk profil: Efter diskussioner 
beslöts att Eva lämnar förslag till enhetlig utformning av logga och fottext som skall 
användas på alla sidor i ex kallelser och rapporter. Eva lämnar dessutom förslag till 
försättsblad ex vid årsrapporter eller mer omfattande skrivelser. Åt ordförande och 
sekreterare uppdrogs att se över vilka som ansvarar för respektive avsnitt på hemsidan. 
Beslöts att hemsidan skall vara en punkt på dagordningen till styrelsemöten.6. Ideråd. Per Carlsson redovisade kontakterna med ALMI för att kunna fortsätta arbetet 
med uppfinnarna och ersättningar för detta. Per redovisade att ALMI nu var mer villig 
att anlita iderådet och betala vissa kostnader än tidigare. Beslöts att Anders Jansson 
och Per Carlsson får i uppdrag att fortsätta  diskussionerna om uppdrag, ansvar och 
ersättningar med ALMI.7. Snilleblixtar och Finn Upp: Inge Gustafsson redovisade resultatet av mötet på 
Kreativum 2010-05-04. Det blev mycket lyckat och både elever och lärare tyckte att 
det var ett mycket väl organiserat program. Inge gav en eloge till juryn som ställt upp 
och gjort ett grannlaga arbete för att rätt bedöma förslag och modeller samt för att de
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fått pristagare från alla deltagande skolor. Per Carlsson redovisade att han gått vidare 
till en tekniköversikt med ett förslag från Hällarydsslolan som gällde att skolbänkarna 

skulle kopplas samman så att man inte påverkade grannbänken då man öppnade eller 
stängde locket till skolbänken. Inge Gustafsson lovade att fortsätta arbetet så att det 
kunde bli en tävling även nästa år. Beslöts att ALMI skulle inbjudas att ingå i juryn.8. Nätverk för manliga uppfinnare: Per och Anders redovisade arbetet med att få tag 
på en projektledare för ett manligt eller sammanslaget nätverk av uppfinnare. De gavs 
i uppdrag att fortsätta med detta och ta kontakter med tänkbara kandidater.9. SUF årsmöte i Stockholm: Med bara någon dags förvarning ställde Per förtjänstfullt 
upp som delegat från KTFB på SUF årsmöte i Stockholm 2010-05-01. Per refererade 
mötet.10. Exotisk Värld-projektet: Anders meddelade att projektet lever och att det är 
Kreativums projekt. Lokaler finns fortfarande tillgängliga om projektet startas upp.11. Nästa möte: Ändrades till att bli tisdagen 2010-08-31 i stället för 2010-09-01.12. Avslutning: Ordföranden önskade styrelsen en trevlig sommar och avslutade mötet.

Boo-Walter Eriksson                                              Anders Jansson

Sekreterare                                                              Ordförande
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