Protokoll nr 5 från styrelsemöte 2017-05-10
Närvarande: Anders Jansson, Per Carlsson, Bertil Källman, Mikael Johansson, Magnus
Göransson, Bengt-Erik Mattisson och Curt Bergman.

Frånvarande: Eva Appelgren, Veine Sjödahl, Anders Gajmark, Carina Borgman, Tommy
Andersson, Anders Nilsson, Boo-Walter Eriksson och Anders Runesson.

1. Välkommen: Ordförande Anders Jansson hälsade välkommen och öppnade
mötet. Anders informerade därefter styrelsen om att han kommer att meddela
valberedningen att han inte står till förfogande för omval på nästa årsmöte.
Därefter godkändes föreslagen dagordning.
2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
3. Ekonomi: Bengt-Erik redovisade det ekonomiska läget. Hälften av förväntade
medlemsavgifter har hittills influtit. Bengt-Erik ombesörjer påminnelse.
Likviditeten är fortsatt god.
4. Aktivitetsgruppen: Vårens sista aktivitet, Besök på Blekingearkivet, genomförs
23 maj.
Inför hösten beslutades att ett samlat program med fyra aktiviteter bör
distribueras till medlemmarna före månadsskiftet augusti/september. Bertil
kollar med Uppfinnarverkstaden om de har någon programpunkt de vill ha med i
vårt höstprogram.
Redan vid förra mötet noterades ett antal programidéer, som nu kompletterades:
Marinen, varvet, helikopterhangaren, AIA, Södra Cell, AAK, Karlshamns hamn,
Nymölla, EBP, Evomatic, Elleholms tomatodling, Bofood, Stål och rörmontage,
Riflex och NKT.
Efter diskussion fastställdes höstens önskeprogram och vi pekade ut ansvariga
som undersöker om vi är välkomna att göra studiebesök vid vald tidpunkt.
September: Bofood, Karlshamn, glass och margarin. Anders Jansson
Oktober: EBP, Olofström, karossdelar i nischvolymer. Veine

November: Stål och rörmontage, Ysane/Sölvesborg. Anders J/Lennart
Carlsson

December: NKT, Karlskrona, kraftkablar. Anders Gajmark

Avrapportering till ordföranden senast i mitten av augusti så att eventuellt
reservföretag hinner ordnas innan höstprogrammet distribueras.
5. IRT Innovationsverktyg: Helen Mattsson SUF presenterade den analysmodell
hon varit utvecklingsansvarig för på Uppfinnarverkstadens öppna hus i Svängsta.
Styrelsen var där representerad av Bertil, Magnus och Per som redovisade sina
alltmer positiva intryck.
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Avsikten är att enskilda uppfinnare skall kunna utnyttja modellen
kostnadsfritt förutsatt att man är medlem i SUF. Hur svårt, tidskrävande
och givande är detta? Är detta något för ”våra” uppfinnare? Bertil
(sammankallande), Magnus och Per åtog sig att titta närmare på modellen
och om möjligt testa den med verkligt exempel innan nästa styrelsemöte.
6. Nya medlemmar: Frågan väcktes ånyo på förra styrelsemötet och vi fortsatte
kläcka idéer. Några hamnade här i protokollet:
KTF-hörna någonstans på Kreativum med information om föreningen och
föreningsaktiviteter. Idérådet. Medlemsansökan. (jfr dagens pedagoghörna)
Mera buller kring våra aktiviteter.

Nya former för samarbete med BTH- och gymnasieskolorna.
Innovationstävlingar. Ungdomsidéråd. Bjuda in ungdomar och lärare till
förmodat intressanta aktiviteter.

Utveckla vårt användande av sociala medier. Facebook-grupp för unga
uppfinnare.

Vi funderar vidare och kanske kan ta ett eller annat steg redan i höst.
7. Övriga frågor:
Med anledning av besöket på Blekingearkivet väcktes frågan om vilka
sekretesskrav vi bör ställa på arkiveringen av främst Idérådets material.
Dessutom undrade någon hur länge tecknade sekretessavtal är giltiga.
Kanske kan Almi, SUF eller PRV ge oss vägledning.
Per tog upp frågan om det Idérådsmaterial han har hemma i dator och
pärmar. Vad skall överlämnas till Bertil, vad skall lagras och vad kan
kastas/förstöras? Per, Bertil och Magnus funderar ihop.
Vi har anmält Bertil till Skapa-juryn.

Anders J kommer att kolla med Almi om de är intresserade av en ny
uppfinnartävling.

Idérådets fasta tid är andra torsdagen i udda månader. Den 11 maj är en
uppfinnare inbokad.
8. Nästa styrelsemöte blir den 23 augusti på Kreativum klockan 18.00.
9. Avslutning: Ordföranden avslutade dagens möte med att bjuda på glass.
Tf protokollförare

_____________________________
Curt Bergman
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Justeras

_____________________________

Anders Jansson,ordförande
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