
Protokoll nr 4 från styrelsemöte 2013-04-18

Närvarande: Anders Jansson, Inge Gustafsson, Anders Nilsson BTH, 
Bengt-Erik Mattisson, Veine Sjödahl och Per Carlsson

Förhindrade: Eva Appelgren, Carina Borgman, Sture Larsson, Bertil Källman, 
Boo-Walter Eriksson, Gert Ekenros, Curt Bergman, Tommy Andersson, Anders 
Runesson, Anders Nilsson Sbg

1. Mötets öppnande: Ordförande Anders Jansson hälsade välkommen och 
föreslagen dagordning godkändes.

2. Föregående protokoll: Protokoll från konstituering den 14 mars godkändes.

3. Ekonomi: Bengt-Erik Mattisson redovisade det ekonomiska läget. 
Informationen lades till handlingarna.

4. Aktivitetsgruppen: Veine Sjödahl rapporterade från temakvällen den 3 april 
på Kreativum som handlade om ”Framtidens superhybrid – Batterier, 
bränsleceller och biogas i samma bil? ” Henrik Ny från BTH föredrog. Det 
intressanta föredraget, lockade ett 30-tal åhörare och genomfördes tillsammans 
med Kemistsamfundet. 
- Att provköra en hybridbil föreslogs som en kommande aktivitet.
- Tisdagen den 28 maj kl 14-16 inbjuds till studiebesök på den nya 
Biogasanläggningen i Mörrum. Deltagareantalet är begränsat till max 15.

5. Dagens ämne: Styrelsens arbetsfördelning samt eventuella nya projekt: 
Förvaltningsuppdrag och arbetsuppgifter som föreslogs på konstitueringsmötet 
godkändes. 

6. Övriga frågor:
- SUF håller årsmöte i Kalmar den 4-5 maj. Beslutades att Anders Jansson deltar 
och att även Sture Larsson tillfrågas av Anders J.
- Beslutades att KTFB erbjuder att stå som värd för SUFs årsmöte 2014-maj. 
Anders Jansson tar upp erbjudandet med SUFs ledning. På SUFs årsmöten deltar 
omkring 50 personer.
- Beslutades att en KTFB-Rollup köps in. En arbetsgrupp bildas för att sätta text 
på rollupsen. Arbetsgruppen består av Inge Gustavsson som sammankallande 
samt Gillis Hiller och Eva Appelgren.
- Per Carlsson rapporterade från möte med Almi den 18 april. Nominering till 
Skapa-priset behandlades men KTFB hade ingen kandidat. Inga nya ”bud” 
erbjuds från Almi vars inriktning numera vänder sig till redan bildade/etablerade 
småföretag. 



- Anders Nilsson föreslog att KTFB ansöker om bidrag hos Region Blekinge.
- Almi har skickat en förfrågan angående utbildning av mentorer. Bengt-Erik 
skickar förfrågan vidare till våra medlemmar som har e-post. 
- Bengt-Erik skickar även information från Blekinge Uppfinnareverkstad i 
Svängsta vidare till våra medlemmar.  
- Ett stort tack framfördes till juryn på Snilleblixtars utställning på Kreativum 
den 18 april. Cirka 200 elever och 11 klasser från årskurs 3-9 deltog. Alla var 
överens om upplägget med ett 1:a och ett 2:a pris till varje klass var mera 
stimulerande än det tidigare med totalvinnare i olika grenar.

7. Nästa möte: Hålls torsdagen den 23 maj kl 18.

8. Avslutning: Ordförande tackade för dagens sammanträde och avslutade 
mötet.

Veine Sjödahl Anders Jansson

Tf. sekreterare Ordförande  


