Protokoll nr 4 från styrelsemöte den 2016-04-27
Närvarande: Curt Bergman Carina Borgman, Per Carlsson, Inge Gustafsson Anders
Jansson, Mikael Johansson, Bertil Källman, Bengt-Erik Mattisson, Anders Runesson
och Veine Sjödahl.
Frånvarande: Tommy Andersson, Eva Appelgren, Boo-Walter Eriksson, Anders
Nilsson Sbg.
1.Välkommen. Ordföranden Anders Jansson hälsade välkomna och föreslagen
dagordning godkändes.
2.Föregående protokoll. Protokoll nr 3, godkändes.
3.Ekonomi. Bengt-Erik Mattisson redovisade det ekonomiska läget, det preliminära
resultatet för 2016 ser positivt ut. 21000 kronor har kommit in i medlemsavgifter och
ett uppdrag är fakturerat. På kostnadssidan finns bla. årsmötet på drygt 3000 kronor
och en avgift till SUF på 7500 kronor.
4.Aktivitetsgruppen. Olika förslag till aktiviteter och studiebesök framlades. Idéer
för höstens aktiviteter är Tingverken, JITECH, Hanaskog och Volvo. Besöket på F17
och deras nya flygledaretorn är bäst på förmiddagen då det är mest
millitärflygsaktivitet. Planeras till slutet av maj.
5. Hinderbana på ön. Beslöts att utse en kommitté bestående av Carina , Curt,
Anders, Mikael och Bertil. Curt och Anders tar tag i de mest akuta delarna redan
under våren.
6. Dagens ämne. Ordföranden Anders Jansson tackade de närvarande för att de
velat vara med i styrelsen under ytterligare ett år. Han påpekade att vi måste få in
yngre personer vid nästa val eftersom huvuddelen av ledamöterna med råge
passerat pensionsåldern. Hur detta ska kunna åstadkommas diskuterades livligt.
Ett förslag är att försöka adjungera några ungdomar från Unga Forskare till vår
styrelse.
En annan Idé är att ordna en uppfinnartävling.
Vi resonerade om vad våra medlemmar vill ha ut av sitt medlemskap och kom fram
till att vi försiktigt ska försöka fråga.
I denna fråga föreslogs att vi ska bjuda in Tina den 26/5 för att få lite idéer från
Kreativum.
Mikael föreslog att vi skulle kunna hjälpa våra medlemmar med att söka
projektpengar så att de kan få sin uppfinning att lämna ritbordet, och möta
verkligheten.
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7. Övriga frågor.
Inge berättade att det var 350 elever som deltog i Snilleblixt och Finn Upp
aktiviteterna. Skolorna var mycket nöjda. Varje klass fick ett pris. Ordföranden
Anders Johansson kollar om det utgått något tack till de företag som sponsrat.
8. Nästa möte. Styrelsemöte den 26 maj 2016 kl. 18.00.
9. Avslutning. Ordföranden tackade för en livlig och idérik diskussion och avslutade
mötet.

Anders Runesson

Anders Jansson

Vid protokollet

Ordförande
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