Protokoll nr 4 från styrelsemöte 2015-04-16
Närvarande: Anders Jansson, Bertil Källman, Inge Gustafsson, Mikael Johansson, Curt Bergman,
Bengt-Erik Mattisson och Per Carlsson.
Förhindrade: Eva Appelgren, Carina Borgman, Boo-Walter Eriksson, Tommy Andersson, Veine
Sjödahl, Anders Runesson och Anders Nilsson.

§1.

Mötets öppnande: Ordförande Anders Jansson öppnade mötet.

§2.

Dagordning: Föreslagen dagordning godkändes.

§3.

Protokollsekreterare: Curt Bergman åtog sig att föra protokoll från dagens möte.

§4.

Protokolljusterare: Beslöts att Bertil Källman tillsammans med ordföranden ska
justera dagens protokoll.

§5.

Föregående protokoll: Protokollet från styrelsemötet 2015-03-12 lades till
handlingarna.

§6.

Ekonomi: Bengt-Erik Mattisson delade ut och kommenterade delårsbokslut per 201504-16. Bokslutet lades till handlingarna.

§7.

Föreningens aktier i Kreativum:
Det har uppmärksammats att föreningen, efter Karlshamns kommuns inträde som
aktieägare, inte längre har röstmajoriteten i Kreativum i Blekinge AB. Styrelsen kommer
under innevarande år att utreda om och i så fall hur detta skall åtgärdas. Ansvariga: Anders
Jansson och Curt Bergman. Nytt styrelsebeslut efter denna utredning.
Vid ett fåtal tillfällen har föreningen av välvilja köpt enstaka aktier från dödsbon, något som
vi är beredda att fortsätta med.
En enskild aktieägare som äger 18 B-aktier har erbjudit föreningen köpa aktieposten.
Föreningen avböjer erbjudandet men erbjuder sig att förmedla kontakt med tänkbara köpare
bland t. ex. Kreativums styrelseledamöter, anställda eller andra. Köpare och säljare avtalar
om priset. Hembudsförfarande gäller.

§8.

Aktivitetsgruppen: Styrelseledamöter som deltagit i studiebesöket hos Scan-Box i
Olofström rapporterade, påtagligt imponerade, om det intressanta besöket. Veine Sjödahl
kommer att skriva besöksrapport för distribution till alla medlemmar.
Nästa studiebesök blir förmodligen i maj månad på F 17 – kontrolltornet. Ordföranden
ansvarar. Per Carlsson ansvarar för att utlovad patentkväll blir av.

§9.

Arbetsfördelning i styrelsen: Tidigare förteckning över uppdrag kompletterades med
att Mikael Johansson ingår i gruppen för support till uppfinnare.
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§10.

Snilleblixtar och Finn upp: Inge Gustafsson rapporterade att cirka 150 elever deltar i
mässan den 21 april. Ordföranden meddelade att jury har utsetts och att Karlshamn Energi
och Nelson Garden är mässans sponsorer.

§11.

Idérådet: Per Carlsson meddelade att ALMI något oväntat fått in flera kandidater till
Skapa-priset och kommer att kalla till jurymöte. Per Carlsson deltar.
Jan Anders Månsson, BTH, arbetar på att få till stånd en uppfinnartävling i Blekinge. ALMI,
BTH och Uppfinnarverkstaden i Svängsta skulle tillsammans med oss vara arrangörer. Per
Carlsson följer projektet.

§12.

SUF: Ordföranden och Per Carlsson rapporterade från kontakter med SUF:s ledning
och andra uppfinnarföreningar om SUFs framtida roll och utveckling. Processen har
komplicerats genom en akut konflikt mellan SUF och STIKs ordförande Örjan Strandberg. Vår
förening ligger tills vidare lågt och kan tyvärr inte sända representant till SUF:s årsmöte den
24 april. SUF:s utredning om var Sveriges hundra främsta innovationer startade kan studeras
på www.uppfinnare.se.

§13.

Övriga frågor: Mikael Johansson informerade om sina idéer kring hur
Uppfinnareverkstaden i Svängsta skulle kunna vara modell för nystartad liknande
verksamhet. Curt Bergman berättade en solskenshistoria från Dackeskolan i Tingsryd som
under dagen besökt Kreativum.
Bertil Källman funderade över hur kommunernas integrationskontor kanske skulle kunna ha
nytta av våra tjänster.

§14.

Nästa möte: Nästa styrelsemöte är den 28 maj kl 18 på Kreativum.

§15.

Avslutning: Ordföranden tackade för allas medverkan och avslutade mötet.

Vid protokollet

Curt Bergman

Justeras:

Anders Jansson, ordförande
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