
Protokoll nr 8 från styrelsemöte 2010-11-16

Närvarande: Anders Jansson, Monika Dahlstrand, Boo-Walter Eriksson, Curt Bergman, 
Veine Sjödahl, Gillis Hiller och Per Carlsson.

Frånvarande: Eva Appelgren, Sture Larsson, Curt Blomgren, Inge Gustafsson, Ivar 
Skogseid, Bernt Larsson, Bengt-Erik Mattisson, Tommy Andersson och Anders Nilsson.

1. Välkommen: Ordföranden Anders Jansson hälsade välkommen och föreslagen 
dagordning godkändes.

2. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi: Då Bengt-Erik Mattisson inte var närvarande uteslöts punkten och 
ekonomin tas upp på nästa sammanträde.

4. Aktivitetsgruppen: Ett mycket bra besök genomfördes för 14 deltagare i de nybyggda 
lokalerna för Blekinge Tekniska Högskola på Campus Gräsvik Karlskrona 2010-10-
28. Arkitekten berättade om den miljövänliga konstruktionen och professor Anders 
Nilsson redovisade sedan verksamheterna vid BTH Innovation Lab. Nästa besök sker 
2010-11-30 vid Orbit One i Ronneby. Ett företag som tillverkar kretskort. Gruppen 
återkommer med besök och aktiviteter under våren 2011.

5. Idé och uppfinnarnätverket: 14 deltagare har anmält sitt intresse. Två grupper bör 
skapas och Sture Larsson är den ena samtalsledaren och Monika Dahlstrand ställer 
upp som samtalsledare för den andra gruppen vid det första mötet. Viktigt med 
sekretessavtal. Per Carlsson utarbetar förslag med Monika Dahlstrands mall och 
idérådets avtal som underlag. Två sammankomster planeras före jul. Ingen ansökan 
om pengar är ännu insänd till länsstyrelsen. Sannolikt bör 30-35 000 kronor kunna 
erhållas detta år. Fortsatt arbete skall ske för att starta nätverket.

6. Samarbetet med Almi: Samarbetet bör dokumenteras hur samarbetet skall ske. 
Idérådet får bara göra tekniköversikter som Almi godkänt och gett direktiv om. Man 
ersätter dem nu med endast 3 750 kronor per styck. Översikterna är av god kvalitet 
och ett uppdrag har tom erhållits från Gotland. Under 2010 beräknas rådet få 15 
uppdrag av Almi som fakturerats för 14 stycken. Diskussion bör tas upp med Almi om 
att öka ersättningen till åtminstone 5 000 kronor per uppdrag.

7. Övriga frågor 1: Anders Jansson har fått förfrågan från en matematiklärare, Lars 
Åhlund om att trycka ett opus som han författat ”Räknandet från urtid till nutid”. Efter 
en bra diskussion om hur man skulle kunna ta hand om denna idé enades mötet om att 
Gillis Hiller och Curt Bergman läser opuset och återkommer med förslag till nästa 
möte.
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8. Övriga frågor 2: Karlshamns kommuns beslut om att tillskjuta medel för drift och 
som kapitaltillskott till Kreativum AB. Kommunen har välvilligt fattat beslut i 
kommunfullmäktige om detta. Beslutet innebär att ett kapitaltillskott på 1 mkr 
utbetalas till Kreativum AB under villkor att Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge, 
som huvudägare, beslutar att Kreativum gör en riktad nyemission till Karlshamns 
kommun på 1 mkr. Mötet beslöt att ge ordföranden Anders Jansson i uppdrag 
(delegation) att  extra bolagsstämma i Kreativum fattar detta beslut. Karlshamns 
kommun kommer senare att besluta om överlåtelse av dessa aktier till föreningen.

9. Övriga frågor 3: Monika Dahlstrand meddelar att hon till våren kommer att flytta till 
Värmeland Du sköna och därmed lämna uppdragen i Kretefo. 

10.Nästa möte: 2011-01-21 kl 1800.

11.Avslutning: Ordföranden tackade för dagens sammanträde, önskade God Jul och 
avslutade mötet.

Boo-Walter Eriksson                                     Anders Jansson

Sekreterare                                                     Ordförande
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