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Protokoll nr 4  från styrelsemöte 2018-04-26 

 

Närvarande: Bertil Källman, Anders Gajmark, Magnus Göransson, Bengt-Erik Mattisson, 
Veine Sjödahl, Oskar Hjalmarsson, Helen Björkman 

Frånvarande: Eva Appelgren, Carina Borgman, Boo-Walter Eriksson, Mikael Johansson, 
Noah Olsson, Tommy Andersson, Anders Runesson 

1. Välkommen: Ordförande hälsade välkommen, öppnade mötet samt föreslagen 
dagordning godkändes. 

2. Föregående protokoll från den 4 mars godkändes. 
3. Administration: Ekonomi-och balansrapapporten föredrogs av Bengt-Erik 

som bla nämnde att medlemsavgiften till SUF, 40 kr/år betalas in efterhand som 
medlemsavgiften till KTFB inkommer. En del av våra 129 medlemmar har ännu 
inte betalat för 2018.                                                                                                                
Rekrytering: Föreslogs att avsätta ett styrelsemöte enbart om hur rekrytera nya 
medlemmar och vad erbjuder KTFB. Eventuellt bildas en arbetsgrupp som 
inkluderar BTH-samarbete och vad BTH kan erbjuda.                                                                                                                   
GDPR: Magnus föredrog det utskickade förslaget som omfattar medlemsregister, 
hemsida, Facebook samt register för Idérådet. Beslutades att förslaget används 
och börja gälla från den 2018-05-25. En stor eloge för ett gediget arbete 
framfördes till Magnus. 

4. Aktiviteter: Den 25/4 besöktes Bofood och andra företag på gamla 
Winnerfabriken (numera AAK-området i Karlshamn). Bofood-ordföranden PG 
Persson och VDn Bo Funeteg berättade om verksamheten. Fastighetsägaren och 
”allt i allo” Marc Ljungström, Maseco AB informerade och visade flera 
hyresgästers lokaler. De 17 deltagarna, varav de flesta med förflutet inom 
”Sojan”, var mycket imponerade över dagen verksamheter. Kaffe, vegetabiliskt 
muffins och förstås olika sorters veg-glass bjöds på. En separat rapport kommer.                                                                            
Nästa aktivitet blir studiebesök hos Evomatic i Karlshamn den 24 maj, inbjudan 
skickas ut.                                                                                                                                    
Höstens aktiviteter, med uppstart under september. Till nästa styrelsemöte den 
31/5 beslutades att Marknads- och aktivitetsgruppen bestående av Veine, Anders 
G, Boo-Walter samt Oskar lämnar var och en in förslag på en september-aktivitet. 
Även kommande höst-aktiviteter välkomnas.                                                                          
Hemsidan: Den 3 maj träffas Magnus, Bengt-Erik, Noah samt Eva. 
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5. Rapporter: Kreativum, Helen berättade att Tina slutar som VD den 30/4. Daniel 
Wäppling, kommunchef i Karlshamns Kommun blir tf VD med ambitionen att att 
utse ny VD under aug-sept. 2018. Även en pedagog eftersöks.                                       
Höstens stora aktivitet är Forskarfredag, som numera även kan köras på lördag 
förmiddag för att locka fler från allmänheten. KTFB-värdar behövs. Helen 
informerade även om höstens Teknikcollege-Möjligheternas värld-projekt.                                                                       
Idéråd Blekinge: Bertil, Magnus och Anders G rapporterade från temadagen den 
26/4 i Svängsta för potentiella uppfinnare. Nästa möte den 31/5.                               
SUF: har årsmöte den 26/5 i Stockholm. Beslutades att KTFB ej deltar.  

6. Övriga frågor: Bengt-Erik delad ut KTFB-stadgarna som behandlas på nästa 
möte. En lärare från förskolan efterlyser info om vad en uppfinnare gör. Frågan 
läggs in i kommande ”Aktivitetslista”. 

7. Avslutning och nästa möte,  Ordförandena Bengt-Erik och Magnus tackade för 
ett engagerande möte. 
Nästa möte fastställdes till torsdag den 31/5 kl. 17.00 OBS tiden ! 
Första timmen skall då ägnas åt att diskutera nya visioner och aktiviteter. 
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