Protokoll nr 6 från styrelsemöte 2011-08 -29
Närvarande: Anders Jansson, Inge Gustafsson, Boo-Walter Eriksson, Per Carlsson, Bertil
Källman, Carina Borgman, Gillis Hiller och Bengt-Erik Mattisson.
Förhindrade: Eva Appelgren, Sture Larsson, Ivar Skogseid, Bernt Larsson, Veine
Sjödahl, Anders Nilsson, Curt Bergman och Tommy Andersson.
Inbjudna: Mats Melander och Joakim Sandell från Almi.
§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 ekonomiska läget redovisades. Den följer i stort uppgjord
plan och är stabil.
§5 Aktivitetsgruppen: Boo-Walter redovisade planerade aktiviteter. Nästa
företagsbesök sker hos Safeman i Olofström den 27 september kl 1300. Obs TIDEN.
Vecka 46 eller 47 planeras företagsbesök hos IFÖ i Bromölla.
Åke Rosenquist lämnade underlag för en temakväll. Mötet enades om att vi skall göra en
översiktlig presentation över organisationer och nätverk som på olika sätt är aktiva för
att stödja innovation och idéutveckling i närområdet. Huvudpunkten skall vara hur man
söker information och omvärldsbevakning på olika former av sociala medier. Åke
återkommer till nästa möte med plan för temakvällen. Lämplig plats är lärcentret i
Ronneby.
§6 Dagens ämne: Förberedelser inför artikel i tidningen Uppfinnaren och
Konstruktören. Mats Melander och Joakim Sandell från Allmi deltog i diskussioner om
upplägget för möte med artikelförfattaren Per Anders Bengtsson den 13 september.
Anders Jansson och Per Carlsson deltar från föreningen. Konkreta exempel på lyckade
satsningar skall tas fram till mötet. Dessutom diskuterades samarbetet mellan Almi och
föreningen. Almi har endast två halvtidstjänster och disponerar begränsade medel för
att stödja uppfinnarna. 200 000 kronor per år nämndes samt möjligheter att hjälpa till
med lån om sammanlagt 1,2- 1,4 mkr. Almi framförde vikten av att skaffa mentorer som
stöd till uppfinnarna.
§7 Övriga frågor: Föreningen firar 20-årsjubileum nästa år. Till nästa möte skall detta
vara fördjupningsämnet.
Per C informerade om uppfinnarmuseets mobila utställning och skall återkomma med
förslag om att få det till Blekinge.
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Gillis informerade om Polhemsjubileet och att Kreativum kommer att ta fram underlag
för för att visa Polhems uppfinningar.
Per C fick i uppdrag att representera föreningen vid Svenska Uppfinnareföreningens
125-årsjubileum i Stockholm första veckan i oktober.
§8 Nästa styrelsemöte: Måndagen 3 oktober kl 1700 hos Gillis i Halahult. Obs ändrat
datum och klockslag.
§9 Avslutning: Ordförande Anders Jansson avslutade mötet och tackade för
deltagandet.
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