
Protokoll nr 5 från styrelsemöte 2012-05-24
Närvarande: Curt Bergman, Per Carlsson, Inge Gustafsson, Anders Jansson, Bertil Källman, Sture Larsson, Bengt-Erik Mattisson, Anders Runesson och Veine Sjödahl. 
Frånvarande: Tommy Andersson, Eva Appelgren, Carina Borgman,  Boo-Walter Eriksson, Bernt Larsson, Anders Nilsson och Ivar Skogseid.1. Välkommen: Ordförande Anders Jansson hälsade välkommen. Föreslagen dagordning godkändes.2. Föregående protokoll: Protokoll nr 4 godkändes och lades till handlingarna.3. Ekonomi: Resultatrapporten t o m 24 maj visar ett överskott för 2012 på drygt 9 000 kronor. Det egna kapitalet uppgår enligt balansräkningen till drygt 232 000 kronor.4. Aktivitetsgruppen: Veine Sjödahl rapporterade: 30 maj blir det besök på Haldamuseet med Åke Johansson som värd. 1 augusti provkörning av Hakarps vindpark med Anders Nilsson som värd. 15 september familjedag på Kreativum för alla medlemmar med familjer, grannar och goda vänner. Se nedan. Idéer för hösten och våren: Kustkorvetten Carlscrona, Textilmassa Södra Cell Mörrum, Elförzinkning Sölvesborg, Titan X Mjällby och Cluk livsmedelsutveckling Karlshamn.5. Familjedagen 15 september: Målet är 1) att många medlemmar och deras sällskap då besöker Kreativum 2) att ge dem en oförglömligt innehållsrik dag samt 3) att presentera föreningen på ett sätt som lockar till medlemskap. Information om familjedagen ges i ordinarie sommarutskick och i specialutskick vecka 34.    Innehållet: Kreativum har lördagsöppet som vanligt. Aktivitetsblad med tävlingsinslag (Curt). Korvgrillning. Bosse bildoktorn eller annat dragplåster. 20-årsfilmen. SUF-filmen.          Information om föreningen: Idérådet i verksamhet (Per). Verksamhetsprogram för hösten och våren (Veine). Skolprojekten och uppfinnarenätverk (Inge). Erbjudande att teckna medlemskap (Bengt-Erik).                                                                                                                               En projektgrupp bestående av Anders J (sammankallande), Anders R och Bertil leder förberedelsearbetet fram till nästa styrelsemöte.6. Rapport från SUF:s årsmöte: Tidningen ”Uppfinnaren & Konstruktören” är i ekonomisk kris. Obligatorisk prenumeration för 80 kronor per år övervägs. Vi avvaktar SUF:s utredning och förslag. 
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SUF presenterade två nya hjälpmedel. En DVD ”Innovationsskolan” och uppfinnarservice på  www.innovationonline.se. IRT, Innovation för regional tillväxt är en ny stor satsning. Föreslagen arbetsmodell liknar vårt tidigare arbetssätt i Idérådet. Proposition väntas i höst. Vi överväger att erbjuda oss vara försöksförening.7. Övriga frågor: Inge Gustafsson informerade från besök på den nationella Snilleblixtmässan som i år hölls på Yllan i Kristianstad. Blekinge representerades av elever och personal från Nättrabyskolan.  Inge framförde också ett stort tack till alla som medverkade vid årets Finn Upp- och Snilleblixtmässa på Kreativum den 20 april. Er medverkan gjorde att vi fick en fin uppfinnardag tillsammans med alla elever och lärare som besökte oss.8. Nästa möte: Den 6 september kl 18.9. Avslutning: Ordförandet tackade för dagens sammanträde och framhöll vikten av att vi genom bra förberedelser får till en lyckad familjedag den 15 september.
Curt Bergman Anders Jansson Tf sekreterare Ordförande
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http://www.innovationonline.se/

