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Protokoll nr 9 från styrelsemöte 2017-11-29. 
Närvarande: Anders Jansson, Bertil Källman, Boo-Walter Eriksson, Magnus Göransson, 
Mikael Johansson, Bengt-Erik Mattisson, Per Carlsson, Anders Runesson och Curt 
Bergman. 

Frånvarande: Eva Appelgren, Carina Borgman, Anders Nilsson Sbg, Tommy Andersson, 
Anders Gajmark, och Veine Sjödahl. 

1. Öppnande. Styrelsens ordförande Anders Jansson öppnade mötet. 

 

2. Kvällens möte gästades av tre elever från andraåret på Väggaskolans 
teknikprogram. Elias, Noah och William som driver ett UF-företag 
”Webbyggarna” som ett led i sin utbildning. Affärsidén är att konstruera 
hemsidor och hjälpa tex företag att nå ut genom bla Facebook. Magnus  
Göransson hade bett dem komma och presentera sitt företag. De menade att de 
kan hjälpa föreningen att nå ut till fler genom att presentera vår verksamhet på 
Facebook med text och bilder. Mötet beslöt testa detta och magnus lovade att 
administrera detta. Vi börjar med att presentera morgondagens besök hos AIA. 
Eftersom vi inte kan något om de moderna medierna erbjöds vi en kurs som vi 
tacksamt svarade ja till. 

 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

4. Bengt-Erik Mattisson gick igenom föreningens ekonomi. Eftersom året nästan är 
slut kommer det inte att ske några större saker förutom att föreningens aktier 
kan komma att säljas, vilket kan innebära ett minusresultat på drygt 
20.000kronor. Konstaterades att 22 medlemmar restade med avgiften för 2017. 
Kravbrev har gått ut och vi kan koma att tappa flertalet av dem. Curt bergman 
berättade att föreningen erhållit tredjepris för aktiva uppfinnarföreningar genom 
SKAPA. Detta uppgick till 10.000kronor vilket tacksamt noterades. 

 

5. Aktivitetsgruppen. Anders Jansson berättade att det planerade besöket hos 
BoFood måste flyttas fram på grund av deras stora arbetsbörda inför julen. 

Under vårterminen hoppas vim kunna ha följande program: 

Januari: BoFood, Karlshamn 

Februari: Stål o Rörmontage, Ysane 
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Mars:  Årsmöte med utbildning i Facebook 

April:  SAAB (Boo-Walter) 

Maj:  Evomatic (Per) 

 

 

6. Anders Jansson informerade om turerna med SUF. Han hänvisade till utsända 
mail. Efter en del resonerande enades mötet om att föreningen ”ska sitta still i 
båten” dvs vänta och se vad som häner. 

 

7. Curt Bergman informerade om Kreativums förhandlingar med kommunen. Han 
kunde naturligtvis inte ge någon detaljerad information men var hoppfull om att 
utgången kommer att gynna bägge parter. 

 

8. Nästa styrelsemöte fastställdes till onsdag 24 januari 2018 kl. 1800. 

 

9. Ordförande Anders Jansson tackade för visat intresse, önskade styrelsen God Jul 
och Gott Nytt År i samband med att han avslutade mötet. 

 

Sekreterare    Ordförande   
Anders Runesson    Anders Jansson

  

 


