
 
 

 
 
Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge                          Tel 0454-303377    Fax 0454-303361 
Strömmavägen 28      374 32 Karlshamn                               kreativt.forum@kreativum.se   www.kretefo.se  
  Sida 1(2) 
           

Protokoll nr 7 från styrelsemöte den 2016-09-22  
 
Närvarande: Carina Borgman, Per Carlsson. Inge Gustafsson Anders Jansson, 
Bengt-Erik Mattisson, Anders Runesson och Veine Sjödahl.  
 
Frånvarande: Tommy Andersson, Eva Appelgren, Curt Bergman, Boo-Walter 
Eriksson, Mikael Johansson, Bertil Källman, Anders Nilsson Sbg.  
 
1.Välkommen: Ordföranden Anders Jansson hälsade välkomna och föreslagen 
dagordning godkändes.  

 
2.Föregående protokoll: Protokoll nr 5, godkändes. 
 
3.Ekonomi: Bengt-Erik Mattisson redovisade det ekonomiska läget, det preliminära 
resultatet för 2016 ser positivt ut. Ca 20 av våra 130 medlemmar har ännu ej betalat 
avgiften för 2016. Kravmail har skickats ut och vi hoppas att åtminstone 10 betalar in 
sin avgift. Vi betalar in 40 kronor per medlem till SUF, så det är viktigt att alla som är 
medlemmar verkligen betalar. 
  
4.Aktivitetsgruppen: Höstens första aktivitet är en heldag i Tingsryd med tre 
industribesök. Vår kontaktperson har varit Lennart Karlsson som arrangerar besöken 
hos Tingverken, Trensum Food och Jitech AB. Bengt Erik berättade att Magnus 
Göransson kommer med och att han har med sig tre av sina elever. Anders Jansson 
uttryckte sin stora glädje över att vi lyckats få med några ungdomar och mötet beslöt 
enhälligt att dessa skulle tilldelas var sitt medlemskap i Kreativt & Tekniskt Forum 
gällande för 2016 och 2017 
 
5.Höstprogrammet: Patent o Registreringsverket PRV besöker oss den 12 oktober. 
Vi ska då ordna en kväll där intresserade får höra hur de arbetar och får tillfälle att 
ställa frågor. Just den dagen är Kreativum nästan fullbokat varför vi måste ha svar 
senast den 10 oktober. Vi får vara i Jupitersalen och den tar ungefär 30 personer om 
vi vill sitta bekvämt. Information och inbjudan ska Bengt-Erik lägga ut på Kreativums, 
Uppfinnarverkstadens i Svängsta  och vår hemsida. 
 
Den 9 november kommer Volvo, vi vet ännu inte några detaljer men de önskar att 
våra tidningar bjuds in till detta möte. Beslöts att kontakta BLT, Sydöstran och ev 
Comersen och Blekingeposten. 
 
Återbesök på flygledartornet i Kallinge planeras till decembermötet alternativt att 
besöka kustbevakningns fartyg i Karlskrona. 
 
6. Ideråd Blekinge: Den 30/8 hölls ett möte med Uppfinnarverkstaden i Svängsta 
och vi ska möta dem andra torsdagen varannan månad med början den 10 
november Mötesprotokollen ska finnas tillgängliga på vår hemsida. 
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7. Uppfinnartävling: ALMI har utlyst en uppfinnartävling och all information om 
denna och dess regler finns på ALMI:s hemsida och Bengt-Erik ordnar så att både 
vår och Kreativums hemsida får en direkt länk till reglerna. Anmälningarna till 
tävlingen måste vara inne senast 15 oktober.Från oss deltar Per som jurymedlem. Vi 
räknar med att kunna ”puffa” för denna tävling på Svängstadagen den 30 sept. 
 
8. Övriga frågor. Den 23 sept är första samlingen i det nya intigrationsprojektet som 
Kreativum är deltagare i. Då kommer ett antal asylsökande till Kreativum. 
 
7. Nästa möte: Styrelsemöte den 18 oktober 2016 kl. 18.00. OBS tidpunkt !! 
 
8. Avslutning: Ordföranden tackade för en livlig och idérik diskussion och avslutade 
mötet. 

 

 

Anders Runesson    Anders Jansson 
Sekreterare     Ordförande 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


