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Protokoll nr 5 från styrelsemöte 2015-05-28 
 

Närvarande: Anders Jansson, Mikael Johansson, Curt Bergman, Bengt-Erik Mattisson, 
Veine Sjödahl, Anders Runesson och Per Karlsson. 

Förhinder: Eva Appelgren, Carina Borgman, Berti Källman, Boo-Walter Eriksson, 
Tommy Arvidsson och Anders Nilsson (Sbg) 

§ 1. Mötets öppnande: Ordföranden hälsade välkomna och öppnade mötet. 
Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes. 

§2. Föregående mötes protokoll: Protokoll nr12 godkändes utan anmärkning och 
lades till handlingarna. 

§3.Ekonomi: Bengt Erik redogjorde för föreningens ekonomiska ställning och 
konstaterade att  ca en tredjedel av de som var medlemmar 2014 ännu inte betalat in sin 
årsavgift. Beslöts att det skickas ut påminnelse med bifogat inbetalningskort innan 
sommaren ( under juni månad)  

§4. Aktivitetsgruppen: Anders berättade om sina kontakter med F17 och om 
möjligheterna att få göra ett studiebesök i flygledaretornet. F17 är mycket positiva och 
förhoppningsvis kan besök där komma till stånd under hösten. 

Veine redogjorde för de idéer som finns för höstens verksamhet. Anders föreslog att vi 
skulle bestämma att ha en kväll i månaden som stående aktivitet, förslagsvis första 
torsdagen i månaden. Naturligtvis måste vi kunna ändra denna dag om föredragshållare 
eller studieibesök så kräver.  

De programidéer som resonerades om var att bjuda in till en kväll där det presenterades 
behov och/eller problem inom ett område för att några månader senare ha en kväll med 
idéer till lösningar på dessa problem. Förslagsvis starta med skogsfrågor. 

Föredrag av någon från Patent och Registreringsverket. Anders har en kontakt. 

Studiebesök hos Bror Perssons Snickerier i Bromölla. Veine har kontakten. 

Som reserv-aktivitet har vi en en timmas film om Blekingska och Småländska 
uppfinnare. 

Beslöts att fokusera på höstprogrammet till nästa möte. 

Som arbetsprogram siktar vi på att höstprogrammet ser ut som följer: 

3/9  studiebesök på F17, 1/10” Problemkväll” skog, 5/11 Studiebesök snickeri, 3/12 Öl 
och kaffe. 
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§5. Dagens ämne:   

SUFs Årsmöte : Protokollet från SUFs årsmöte gicks igenom och konstaterades att 35 
personer var närvarande representerande 14 av de 30 medlemsföreningarna. Även 
personliga medlemmar ingick i de 35. För att ytterligare komplicera saken hade dessa 
35 representanter 85 röster. Detta förklaras med att enskild närvarande medlem har en 
röst medan de som representerar en medlemsförening har 5 eller 10 röster beroende på 
föreningens storlek.  

Det som framgår är att SUF försöker strama upp sin verksamhet bl.a genom att 
ägardirektiv formulerades. 

Medlemsavgifterna till SUF diskuterades och de är idag 500 kr per förening plus att 
föreningen betalar in 40 kronor per medlem. Dessa avgifter utgör bara ca 5% av SUFs 
budget. En arbetsgrupp har föreslagit att föreningsavgiften höjs och att varje medlem 
betalar 99 kronor till SUF. Beslut om nya avgifter tas förmodligen av årsmötet 2016. Vi 
följer med stort intresse denna fråga. 

§6 Övriga frågor: Vi resonerade också om det skulle vara möjligt att arrangera en 
uppfinnartävling. Anders uppmanade alla att ”beska” på detta. 

§7 Nästa möte: Nästa styrelsemöte torsdagen 27/8 kl 18.00. 

§8 Avslutning. Ordföranden Anders Jansson tackade för visat intresse, önskade de 
närvarande en trevlig sommar och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

Anders Runesson    Anders Jansson 

Tf sekreterare    Ordförande 

 
 
 
 
 

 
 


