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Protokoll nr 4 från styrelsemöte den 2017-04-19 
Närvarande: Anders Jansson,  Bertil Källman,  Bengt-Erik Mattisson,  Per Carlsson, 
Veine Sjödahl, Anders Gajmark och Magnus Göransson. 

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

 

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

Innan själva mötesarbetet började hälsades det två nya styrelsemedlemmarna Anders 
Gajmark och Magnus Göransson välkomna. De gamla styrelsemedlemmarna gjorde en 
kortare presentation av sig själva och fick sedan ta del av en något mer omfattande 
presentation från Anders och Magnus. 

2.  Föregående protokoll: Protokollet godkändes utan anmärkning och lades till 
handlingarna. 

3.  Ekonomi: Bengt -Erik Mattisson redovisade den ekonomiska resultatrapporten. 
Eftersom hela årsavgiften till SUF redan inbetalats medan endast en tredjedel  av de 
budgeterade medlemsavgifterna hunnit inflyta visar rapporten ett mindre underskott. 

4.  Aktivitetsgruppen: Anders Jansson redogjorde för studiebesöket på Ljungsleds 
plantskola den 4/4. 12 medlemmar deltog i besöket. Om besöket utmynnar i att några 
nya uppfinningar ser dagens ljus är ännu en öppen fråga. 

Veine informerade om att trots ett flertal kontakter har det inte gått att få ett definitivt 
besked om möjligheten att besöka strumpfabriken i Backaryd. Vi lägger därför det 
besöket på is och försöker i stället ordna ett besök på Blekingearkivet i Bräkne-Hoby i 
maj. Preliminära datum 9/5 eller 22/5. I samband med denna diskussion informerade 
Bengt-Erik om att vi skulle ev. bli medlemmar i Blekingearkivet tillsammans med 
Kreativum och kunna arkivera våra handlingar där. Anders Jansson tyckte även att det 
skulle vara intressant att se om det finns några handlingar arkiverade där från Blekinge 
Tekniska Förening, t.ex. från bildandet år 1906. 

5.  Dagens ämne: Arbetsfördelning av styrelseuppgifter. Ordförande hade redan i 
samband med kallelsen till mötet presenterat ett förslag som godkändes av styrelsen. 
Kommentarer: Anders Runesson och Mikael Johansson utses till vice sekreterare då 
Tommy Andersson 

på grund av andra åtaganden kan ha svårt att deltaga på samtliga möten. Anders 
Gajmark kommer att ingå i aktivitetsgruppen och Magnus Göransson i Idérådet. 
Eftersom Per har aviserat att han vill lämna styrelsen vid nästa årsmöte kommer Bertil 
Källman att ta över ansvaret för Idérådets administration.  
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Nya idéer för föreningsaktiviteter hösten 2017. 

Anders Gajmark hade i sin presentation berättat om sin tid på ABB Cables i Karlskrona 
som nu köpts upp av det danska företaget NKT cables, vilket väckte intresse för ett nytt 
besök där. 

Övriga företag/anläggningar som nämndes vid en liten "brainstorming" var: Marinen 
Karlskrona (Visbykorvet/U-båt), Varvet Karlskrona (U-båt A20), Nya 
helikopterhangaren Kallinge, AIA i Asarum, Södra Cell i Mörrum, AAK i Karlshamn, 
Hamnen i Karlshamn (ryska rör), Nymölla i Bromölla samt EBP i Olofström. Även 
Evomatic i Karlshamn nämndes men kan inte bli aktuellt förrän 2018 på grund av deras 
byggnation av nya lokaler. 

Styrelsemedlemmarna ombads spåna vidare till nästa styrelsemöte. 

6. Övriga frågor. 

Per informerade om öppet hus på Blekinge Uppfinnareverkstad i Svängsta den 27/4 där 
bl.a. en representant för SUF kommer att presentera innovationsverktyget IRT. Inbjudan 
har skickats ut till samtliga medlemmar i KTFB. 

Per presenterade också ett erbjudande från SUF att få en gratis licens till ovannämnda 
innovationsverktyg. Styrelsen valde att avvakta vad presentationen i Svängsta ger för 
erfarenheter.  

Vidare betr. SUF informerade Anders J att SUF:s nya styrelse blev vid årsmötet vald 
enligt valberedningens förslag.  

Anders rapporterade även att integrationsprojektet sponsrat av SUF ligger på is 
beroende på brist på intresserade invandrare. Per och Bertil kunde berätta att 
uppfinnareverkstaden i Svängsta kört igång ett integrationsprogram med bidrag från 
Karlshamns kommun, där bl.a en immigrant som tidigare i år besökt idérådet får 
deltaga. 

Bertil och Anders J kunde också informera om att samarbetsdiskussionerna med BTH:s 
prorektor Henrik Johnsson varit mycket positiva. 

Per berättade att han som närvarande vid Uppfinnareverkstadens årsmöte 
uppmärksammat att den föreningen , som även den är ansluten till SUF, inte betalade 
medlemsavgiften till SUF för samtliga medlemmar, utan endast för vad man kallade 
"aktiva uppfinnare" inom föreningen. Enligt ordföranden, Brodde Bengtsson, är detta 
något han förhandlat fram med SUF.s sekreteriat. Per undrade om vi kunde göra något 
liknande, vilket ju kunde förbättra föreningens ekonomi med några tusen kronor. 
Eftersom vi redan betalt årets avgift fullt ut beslöt styrelsen fundera på saken och vänta 
med med beslut. 

Som avslutning väcktes åter frågan om en mer aktiv medlemsvärvning, speciellt 
medlemmar i de något yngre åldrarna än de nu i föreningen förhärskande. Något beslut i 
frågan togs inte, utan förslag och idéer får diskuteras vid kommande sammanträden.       
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7.  Nästa möte: Äger rum den 10/5 kl 18:00. 

 

8.  Avslutning: Ordföranden tackade för dagens sammanträde och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Per Carlsson                                            Anders Jansson 

t.f sekreterare       Ordförande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


