Protokoll nr 4 från styrelsemöte den 2014-04-28
Närvarande: Anders Jansson, Carina Borgman, Sture Larsson, Bertil Kjällman, BooWalter Eriksson, Curt Bergman, Bengt-Erik Mattisson, Anders Runesson, Per Carlsson.
Frånvarande: Eva Appelgren, Inge Gustafsson, Gert Ekenros, Anders Nilsson BTH,
Tommy Andersson, Veine Sjödahl, Anders Nilsson Sbg.
1. Välkommen: Ordföranden Anders Jansson hälsade välkommen och föreslagen
dagordning godkändes.

2. Föregående protokoll: Protokoll från konstituerande möte vid årsmöte godkändes
utan anmärkning och lades till handlingarna.
3. Ekonomi: Bengt -Erik Mattisson redovisade det ekonomiska läget, som i stort följer
den planerade budgeten. Information om betalning av årsavgiften har sänts ut och
hittills har 9300 kr inbetalats.

4. Aktivitetsgruppen: Från aktivitetsgruppen fanns förslag om besök på ABB kabel i
Karlskrona eller marinens dykcenter i Karlskrona. Från styrelsen kom ett förslag att ev.
få besöka en ubåt och få vara med om en simulering av undervattensläge.
Aktivitetsgruppen undersöker möjligheten.
5. Dagens ämne: Planeringen av SUF.s årsmöte. Ordföranden presenterade en lista
betr. arbetsfördelningen inför årsmötet vilken gicks igenom, diskuterades och
godkändes.

Följande noteringar gjordes: Antal anmälda deltagare f.n. 41 st. vilket är något färre än
tidigare möten, men röstning kan tydligen göras via internet.
Vi skall erbjuda föredragshållarna att deltaga i kvällsmåltiden. Resp. kontaktperson
meddelar föredragshållarna och ber om besked om de närvarar eller inte.
Beträffande utdelning av Skapa pris inväntar vi besked från ALMI den 29/4 om ev.
nominering.

Beträffande uppfinnarhörnan har ännu ingen visat något intresse. Per tar direkt kontakt
med Uppfinnarverkstaden i Svängsta, Inge Gustafsson samt om möjligt deltagare i
uppfinnarcirklarna.

Beslutades om inköp av 2 rollups med text enligt ordförandens förslag. Kostnad 1000 kr
st.
Vi diskuterade även hur fakturering av deltagaravgifter skulle utföras. Bengt-Erik tar
kontakt med SUF.
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6. Övriga Frågor: Vi är inbjudna till Leader Blekinge:s årsmöte som hålls i Skrävle den
7/5. Ingen av de närvarande verkade emellertid ha möjlighet att deltaga.

Tina Ivarsson har fyllt 50 år och vi diskuterade någon form av uppvaktning. Styrelsen för
Kreativum har kontaktat oss för att vi ev. skulle göra en gemensam uppvaktning. Vår
styrelses förslag var att ge någon form av upplevelse i present. Ett antal förslag nämdes
och Anders följer upp dels med Kreativums styrelse, dels med Kreativums personal.
Överlämnande av presenten kunde ske vid Tinas presentation vid SUF.s årsmöte.
7. Nästa möte: Äger rum den 6/5 kl 18:00.

8. Avslutning: Ordföranden tackade för dagens sammanträde och avslutade mötet.
Per Carlsson

t.f sekreterare
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