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Protokoll nr 7 från styrelsemöte 2012-10-09 
 
Närvarande: Anders Jansson, Inge Gustafsson, Boo-Walter Eriksson, Bengt-Erik Mattisson 
och Veine Sjödahl. 
Före styrelsemötet besökte vi Blekinge Exotiska Värld som invigdes den 9. augusti i år. Den 
drivs som en ekonomisk förening och leds av Manfred Bornhauser som informerade och 
guidade oss under besöket.Man disponerade nu 400 kvadratmeter för djuren och insekterna 
och planerar utvidga till 1500 kvadratmeter. Man har en ideell stödförening på 16-17 personer 
som hjälper till med uppbyggnaden och skötsel av djuren. Regionen, länsstyrelsen och 
sparbanksstiftelsen har bidragit med närmre en miljon kronor för projektet. 
Lokalen har olika avdelningar som visar djur från de olika världsdelarna. Man får grönsaker 
och mat från olika butiker och planerar skaffa fodervärdar som bistår med pengar till 
mathållningen. Kreativum har stöttat med administration och marknadsföring och 
samplanterar olika aktiviteter. Samverkan sker med naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby som 
har utbildning för smådjursskötsel. 
Det var ett mycket intressant besök och alla medlemmar rekommenderas besöka den 
spännande exotiska världen. 
 

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 det ekonomiska läget. Informationen 
lades till handlingarna. 
4.  Aktivitetsgruppen: Veine Sjödahl redovisade att företagsbesöket tisdagen den 25. 
september  på Titan X i Mjällby blev inställt pga för få deltagare .  Onsdagen den 24. 
november kl 1800 sker besök på Tarkett i Ronneby hamn och tisdagen den 20. 
november kl 16-1800 på Södra Cell i Mörrum.  Särskilda kallelser utsänds. 
5.  Familjedagen: Erfarenheterna från familjedagen redovisades. Ca 100 personer 
besökte Kreativum och bjöds på information, pröva på och grillkorv. Några nya 
medlemmar anmäldes inte. 
6.  Årsmötet: Beslöts att årsmötet skall inledas med ett besök på Blekinge Exotiska 
värld 
7.  Övrigt:  KTFB och Kreativum har ansökt om medel till nytt projekt hos 
skolverket. 602 000 kronor begärs för ett temaprojekt om miljö-teknik. 
8.  Kommande styrelsemöten:  2012-12-06 kl 1800. Ordföranden påpekade att julens 
närmande skulle uppmärksammas på något sätt. 
9.  Avslutning: Ordförande tackade för dagens sammanträde och avslutade mötet.  
  
 
 

             Boo-Walter Eriksson                                            Anders Jansson 

Sekreterare                                                              Ordförande 


