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Protokoll nr 6 från styrelsemöte den 2017-08-23 
Närvarande: Anders Jansson,  Bertil Källman,  Bengt-Erik Mattisson,  Per Carlsson, 
Veine Sjödahl, Curt Bergman och Magnus Göransson. 

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

 

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

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

3.  Ekonomi: Bengt -Erik Mattisson redovisade den ekonomiska resultatrapporten. 
Endast ca hälften av budgeterade medlemsavgifter har hittills  inbetalats. Påminnelse 
om inbetalning skall utsändas snarast. Resultatrapporten  visar trots detta ett plus.   

4.  Aktivitetsgruppen: Det vid förra styrelsemötet föreslagna höstprogrammet behöver 
troligen revideras då det visat sig svårt att arrangera vissa besök på de tider vi då 
föreslog. Nytt förslag, med reservationer: 

September: NKT i  Karlskrona. Ännu ej klart. Anders Gajmark ansvarig. 

Oktober: EBP i Olofström. Besöket är fastställt till den 17/10 kl 13:00. Veine Sjödal 
ansvarig. 

November: Stål och Rörmontage i Ysane. Ännu ej klart. Lennart Carlsson ansvarig. 

December: Bofood i Karlshamn. Ännu ej fastställt. Anders Jansson ansvarig. 

Information om höstprogrammet ges till medlemmarna vid inbjudan till första besöket i 
September.  

Tillägg till lista med tänkbara besök nämnda i de senaste två protokollen: Kolafabriken 
samt Viktor Olssons charkuteri i Bräkne -Hoby. 

Reservbesök i höstprogrammet: AIA i Asarum. 

Magnus Göransson väckte frågan om 6 gymnasieelever från TE4 klassen på Väggaskolan 
kunde få deltaga i höstens besök. Godkändes av styrelsen som även godkände att 
eleverna skulle få ett gratis medlemskap i föreningen för innevarande år. 

5. Kreativum. Curt Bergman redogjorde för pågående förhandlingar med Karlshamns 
kommun beträffande Kreativums framtida ägande. Det beslutades att Anders Jansson 
företräder föreningen vid Kreativums bolagsstämma den 25/8. 
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6. Övriga frågor. Bertil Källman och Magnus Göransson informerade om samarbetet 
med Uppfinnareverkstaden i Svängsta. Under sommaren har det gemensamma idérådet 
haft möte med en uppfinnare. Vid det ordinarie månadsmötet i augusti har man också 
diskuterat att samla ett antal uppfinnare för att göra en test av SUF:s IRT-dataprogram. 
Prel. datum 7/9. Uppfinnareverkstaden har även planer på att i samverkan med 
studieförbundet Vuxenskolan starta en utbildningskurs för uppfinnare, som bl.a skulle 
innefatta nämnda IRT-program samt även PRV:s patentdatabassökning m.m. Man 
önskar genomföra denna utbildning i samarbete med oss. Styrelsen ser positivt på ett 
ytterligare ökat samarbete med Uppfinnareverkstaden. 

Uppfinnareverkstaden önskar att vi informerar våra medlemmar om ovannämnda kurs. 

Vi informerades om att Blekinge Exotiska Värld har fått nya ägare. 

Bertil Källman hade representerat föreningen vid nomineringen av Blekinges bidrag till 
Skapa-priset och informerade oss om detta. Ett bidrag har utsetts att gå vidare till den 
nationella tävlingen i Stockholm. ALMI Karlskrona handlägger som vanligt ärendet. 

Anders Jansson kontaktar Joakim Sandell ALMI om ny lokal uppfinnaretävling. 

Frågan om medlemsvärvning hänsköts till nästa styrelsemmöte. 

Beträffande frågan om sekretessbehandling av delar av vårt arkiv. Om vi arkiverar det 
hos Blekingearkivet i Bräkne-Hoby informerade Bengt-Erik oss om att det är möjligt att 
få delar av materialet sekretessklassat.  

Beträffande giltighetstid på de sekretessavtal vi använder vid idérådets möten med 
uppfinnare hade vi inget definitivt svar utan Per fortsätter undersöka. 

7.  Nästa möte: Äger rum onsdagen den 27/9 kl 18:00. 

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

 

 

 

 

 

Per Carlsson                                            Anders Jansson 

t.f sekreterare       Ordförande 

 
 


