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Protokoll nr 2 från styrelsemöte den 2017-02-20  

 
Närvarande: Per Carlsson, Boo-Walter Eriksson, Inge Gustafsson 
Anders Jansson, Mikael Johansson, Bertil Källman, Anders Runesson 
och Veine Sjödahl.  
 
Frånvarande: Tommy Andersson, Eva Appelgren, Curt Bergman, 
Carina Borgman, Bengt-Erik Martisson och Anders Nilsson Sbg.  
 
1.Välkommen: Ordföranden Anders Jansson hälsade välkomna och 
föreslagen dagordning godkändes.  

 
2.Föregående protokoll: Protokoll nr 1 2017, godkändes. 

 

3.Ekonomi: Eftersom Bengt-Erik Mattisson var sjuk kunde det inte 
lämnas någon redovisning av  det ekonomiska läget. Denna punkt får 
anstå till nästa möte 
  
4.Aktivitetsgruppen: Möte den 28/2  för att resonera kring hur vi kan 
hjälpa uppfinnare med nyhetsgranskning. Utgångspunkt, en film från 
PRV om detta ämne. Mötesdeltagarna kommer också att få möjlighet att 
testa ett sökprogram för att kunna nyhetsgranska sina framtida 
uppfinningar. Kallelse till medlemmarna har utgått i dagarna. 
 
5.Vårprogrammet 2017: 
Mars: Årsmöte den 14/3 på Kreativum. Förutom sedvanliga 
årsmötesförhandlingar kommer vinnarna av ALMI.s uppfinnartävling att 
få sina priser och att berätta om sin uppfinning. Priset består förutom en 
penningsumma också i att ALMI hjälper uppfinnaren att komma vidare 
med sin ide´. 
 
April: Ett möte med samma upplägg som det skogsmöte vi hade 2015, 
denna gång utgående kring frågor om trädgård. Anders J. har pratat med 
Ljungsleds och de är positiva till att ha möte / studibesök. Mötesdag är 
ännu inte helt bestämmd. 
 
Maj: Studiebesök på strumpfabriken i Backaryd. 
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6. Verksamhetsberättelse 2016:  Till årsmötet ska en verksamhets-
berättelse färdigställas enligt följande: 
 
Kallelse och dagordning: Anders Jansson. Klar senast 27/2 
Aktiviteter:  Veine Sjödahl.  Klar senast 6/3 
Iderådet: Per Carlsson. Klar senast 6/3 
Samarbete med Blekinge Uppfinnarverkstad: Anders Jansson. Klar 
senast 6/3 
Finnupp och Snilleblixtarna 2016: Inge Gustafsson. Klar senast 6/3 
Unga Forskare: Mats Olsson. Klar senast 6/3 
Besöksvärdar på Kreativum: Curt Bergman. Klar senast 6/3 
Ekonomi: Curt Bergman. Klar senast 6/3 
Bokslut: Curt Bergman. Klar senast 6/3 
Balansrapport: Bengt Erik Matisson. Klar senast 6/3 
Revisionsberättelse: Bengt-Erik Matisson och Kent Larsson. Klar senast 
6/3 
Verksamhetsplan 2017:  Anders Jansson.  Klar senast 6/3 
Budget 2017: Curt Bergman. Klar senast 6/3 
Medlemsutveckling: Bengt-Erik Matisson. Klar senast 6/3 
Valberedning 2017. Veine Sjödahl. Klar senast 6/3 
 
7. Besök. Anders har fått ett samtal från Älmhults uppfinnareförening                                                                                                  
som gärna vill komma på besök och se hur vi arbetar.Besöket äger rum 
den 2/3. Anders, Per och Bertil tar emot. 
 
8. Övriga frågor. 
SUF har haft ett extra årsmöte. Man valde då en interimsstyrelse som 
ska arbeta tills en ordinare styrelse väljs på årsmötet i april. Örjan 
Strandberg ska träffa departementet (oklart vilket) om att få bidrag till 
uppfinnarverksamheten i landet. Han har därför bett om att få en 
sammanställning över medlemstal, verksamhet mm från landets 
uppfinnareföreningar. Vår ordförande Anders jansson har skickat svar. 
 
Bertil Kjällman tar kontakt med BTH för att erbjuda informationsutbyte av 
program och om de har några öppna seminarier som är intressanta för 
oss. Bertil kommer att träffa vicerektor Henrik Jonsson för att se om det 
finns några samarbetspunkter. 
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Per Carlsson föreslog att vi ska försöka få en kontaktperson på BTH som 
vi ”alltid” kan hänvisa till. 
 
Anders Jansson berättade att han kontaktats av IRT (Information 
Regional Tillväxt) och att de hade tagit fram en kurs om hur man 
hanterar en uppfinning på bästa sätt. Det är ett kursprgram med  sex 
träffar och man erbjuder uppstartshjälp. Villkoret är att det är minst 10 
deltagare. Skulle kanske vara en ide´att köra en sådan kurs tillsammans 
med Svängsta ??? 
 
Boo-Valter berättade att han fått tillbaka en av de tre biljetterna till 
Kreativum som vi lämnade till Kustbevakningen som tack för ett trevligt 
och intressant besök. Skälet var att det kanske skulle kunna uppfattas 
som muta om en anställd på en statlig myndighet tar emot en sådan 
gåva. 
 
9. Nästa möte:  Styrelsemöte nästa gång sker i samband med årsmötet 
den 14 mars 2017 kl. 18.00.  
 
10. Avslutning: Ordföranden tackade för en livlig och idérik diskussion 
och avslutade mötet. 

 

 

 

Anders Runesson    Anders Jansson 

Sekreterare    Ordförande 

 

 


