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Protokoll nr 5 från styrelsemöte den 2016-05-26. 

Närvarande: Anders Jansson, Curt Bergman, Per Carlsson, Inge Gustafsson, Bertil Källman, 
Bengt-Erik Mattisson, Veine Sjödahl, Tina Ivarsson under informationen om Kreativums 
verksamhet. 

Frånvarande: Tommy Andersson, Eva Appelgren, Carina Borgman, Boo-Walter Eriksson, 
Mikael Johansson, Anders Nilsson, Anders Runesson. 

1. Välkommen. Ordföranden Anders Jansson hälsade välkommen och föreslagen dagordning 
godkändes.                                                             

Kreativums VD Tina Ivarsson informerade om planerad verksamhet på Kreativum under den 
närmaste tiden. 

Digital verkstad och ökad möjlighet till lärarfortbildning skall leda till att barn och unga blir 
bättre rustade för framtida teknikutveckling. Verkstaden kommer att iordningställas längst 
bort på plan 2. 

TellMe skall vara en mötesplats där asylsökande/nyanlända får ökad information av 
samarbetspartners som deltar i projektet. Det skall också skapas förutsättningar att besöka 
och träffa olika företag. Syftet är att snabbare integreras i samhället för att kunna söka 
arbete. 

Virtual Reality en station där man utnyttjar den nya tekniken för att visualisera. Ofta med 
hjälp av glasögon med en liten dataskärm framför ögonen. På så sätt kan man skapa en 
illusion av att man befinner sig i en annan värld. Projektet sker i samarbete med Blekinge 
Exotiska Värld.  

2. Föregående protokoll. Protokoll nr 4 godkändes. 

3. Ekonomi. Bengt- Erik Mattisson redogjorde för föreningens ekonomi.  Redovisningen 
godkändes. 

4. Aktivitetsgruppen. Förslag på kommande aktiviteter diskuterades. 

16 juni Besök i flygledartornet på F 17. 

14 sep Tingsryd, eventuellt heldag. 

12 okt PRV vill komma och berätta om verksamheten. 

  9 nov Volvo. 

Dec eventuellt ytterligare besök i flygledartornet.                                          

Uppföljning av skogsdagen. 
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5. Dagens ämne. Höstprogrammet: Patent- och registreringsverket vill komma och berätta 
om verksamheten.  

Almi vill utlysa en uppfinnartävling. Har avsatt 50000 kr och vill ge 10000 kr till bra 
uppfinningar. 

Styrelsens arbete: Förbereda utskick till medlemmarna den 15 augusti. Planera för besök på 
företag i Tingsryd. Curt har ett utmärkt förslag som innebär att vi arrangerar en Tingsrydsdag 
och att vi försöker engagera Lennart Carlsson att hjälpa oss med planering av dagen. 

6. Övriga frågor. Inge berättar att elever från Bromölla som deltog i finnuppmässan på 
Kreativum har fått åka till mässan i Stockholm där vunnit pris för design av sin produkt.  

7. Nästa möte. Nästa möte fastställdes till tisdagen den 23 augusti kl. 18.00. 

8.  Avslutning. Ordföranden tackade för kvällens diskussioner och avslutade mötet.  

   

     

 

Inge Gustafsson                                                                         Anders Jansson 

Vid protokollet                                                  Ordförande 

 
 
 

 


