Protokoll nr 5 från styrelsemöte 2011-05-19.
Närvarande: Anders Jansson, Inge Gustafsson, Boo-Walter Eriksson, Curt Bergman,
Bengt-Erik Mattisson, Vejne Sjödahl, Per Carlsson, Bertil Källman och Carina Borgman.
Förhindrade: Eva Appelgren, Sture Larsson, Ivar Skogseid, Bernt Larsson, Tommy
Andersson, Gillis Hiller och Anders Nilsson.
§1 Mötets öppnande: Ordförande Anders Jansson öppnade mötet och hälsade
välkommen.
§2 Dagordningen: Föreslagen dagordning godkändes.
§3 Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
§4 Ekonomi: Det aktuella läget redovisades. Påminnelse om ej betalda årsavgifter skall
sändas ut till berörda.
§5 Aktivitetsgruppen: Vejne Sjödahl informerade om att kommande företagsbesök
kommer att utsändas efter sommaruppehållet.
Diskuterades olika förslag till kommande besök. IFÖ i Bromölla, försinkningsföretag i
Sölvesborg och Plastal i Olofström.
Som temakvällar framfördes samarbete universitetet i Växjö och besök av SUF
ambulerande uppfinnarmuseum.
§6 Idérådet: Per Carlsson informerade om att fler uppdrag var på ingång. Almi
uppskattar det arbete som idérådet utför och ersättningen 3750 kronor per uppdrag är
sannolikt lägst i landet för motsvarande arbete. Beslöts att höja kravet på ersättning till
5000 kronor per uppdrag.
§7 Idé- och uppfinnarnätverket: Inge Gustafsson redovisade att projektet avslutats
och att 11 sammankomster har hållits. Carina Borgman och Bertil Källman framförde att
projektet varit bra. Skriftlig redovisning återstår samt rapport till länsstyrelsen för
utbetalning av medel.
Fortsättning av verksamheter skall tas upp till hösten.
§8 Snilleblixtar och Finn upp: Inge Gustafsson redovisade erfarenheter från årets
mässa. Ca 220 elever deltog från årskurs 2-8. Målsättningen att nå elever från årskurs 19 nåddes inte riktigt. Juryns arbete uppskattades mycket och Inge framförde ett varmt
tack till deltagarna i juryn.
Priser och tävlingsmomenten diskuterades och eventuella förändringar tas upp till
hösten.
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§9 SUF:s årsmöte: Anders Jansson redovisade erfarenheterna från årsmötet i
Lidköping. SUF och Almi samarbetar i projekt IRT (Innovation för Regional Tillväxt).
Anders ser positivt på detta.

§10 Räknekompendiet: Anders skall återlämna räknekompendiet till Lars Åhlund
med tips om lämpliga kontaktpersoner för fortsatt arbete. KTFB kommer inte att trycka
upp kompendiet.
§11 Uppdateringar på hemsidan: Påminner om att verksamhetsansvarig skall lämna
underlag till Eva Appelgren. Trots fotografering finns inte alla styrelsemedlemmar med
på foto. Finns det några bra bilder kvar hos Eva? De nya styrelsemedlemmarna skall
även fotograferas. Bengt-Erik kan säkert bistå.
§12 Immaterialrätt: 9 deltagare har närvarat vid kurs i immaterialrätt. Bra utbyte och
kurserfarenheter har insänts.
§13 Nästa styrelsemöte: Mötet 2011-09-01 är framflyttat till måndag 2011-08-29 kl
1800 på Kreativum. Mötet 2011-10-06 sker hemma hos Gillis i Halahult
§14 Avslutning: Ordförande Anders Jansson avslutade mötet och önskade alla en trevlig
sommar.
Bilaga: Resultat- och balansrapport.

Justeras

Boo-Walter Eriksson

Anders Jansson

Sekreterare

Ordförande

Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge
303361
Strömmavägen 28
374 32 Karlshamn
www.kretofo.se
Sida 2(2)

Tel 0454-303377
kreativt.forum@kreativum.se

Fax 0454-

