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Protokoll nr 7 från styrelsemöte den 2018-10-25  

 
Närvarande Anders Gajmark, Magnus Göransson, Noah Olsson, Oskar 
Hjalmarsson, Bertil Källman, Beng-Erik Mattisson, Ija Åberg 
 
Frånvarande Eva Appelgren, Carina Borgman, Boo-Walter Eriksson, Mikael 
Johansson, Tommy Andersson, Veine Sjödal, Anders Runesson och Helen Björkamn 
 
1. Välkommen 
Ordförande Bengt-Erik Mattisson hälsade välkommen och dagordningen godkändes. 
Ija valdes till sekreterare. 
 
2. Föregående mötesprotokoll  
Godkändes och lades till handlingarna 
 
3. Ekonomi 
Det ekonomiska läget redovisades och lades till handlingarna. 
 
4. Medlemmar 
Det finns idag inte några företagsmedlemmar. Hur får vi fler medlemmar? Det är en 
utmaning att hitta aktiviteter som är attraktiva för många ålderskategorier. Ett förslag 
är att marknadsföra oss själva vid studiebesök och vi behöver vara mer aktiva på 
sociala medier. Det behövs något vi kan sticka i handen på de vi träffar under 
aktiviteter och på studiebesök. Magnus Göransson frågar Rosanna (en student från 
Hyper Island) om hon kan hjälpa oss att ta fram en broschyr med ett preliminärt 
program för att locka och fånga upp deltagare. Vi behöver också marknadsföra våra 
inlägg på FB. Andra idéer som framlades var att vi kanske skulle kunna lägga VR-
eventet på BTH eller NetPort, för att fånga studenternas intresse vid det tillfället även 
försöka rekrytera medlemmar .  
 
5. GDPR 
Inget nytt. 
 
6. Besök, föredrag 
XR den 29/11. Det behövs förberedelser under den dagen och det ska 
marknadsföras. 
Eftersom detta event lades på nästa styrelsemötes dag flyttades mötet till tisdag den 
27/11. Magnus fixar text till FB angående eventet.  
 
Förslag lades om att vi kör ca 6 st aktiviteter om året och att vi försöker placera dem 
fördelat i de olika kommunerna i länet. De ska vara bestämt vilka aktiviteterna är i  
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slutet på november, det betyder att vi behöver bestämma vilka aktiviteter som ska 
genomföras och när de ska genomföras, redan nästa styrelsemöte. Då har vi en bra 
framförhållning. Det finns redan tankar på event under våren. Ett med telenor och AI 
och ett med Rosanna från Hyper Island. Mick Calvert skulle kunna visa hur han 
jobbar med Drönare.  
 
Bengt-Erik börjar skissar på innehållet i broschyren. Magnus frågar Rosanna om hon 
skulle vilja skapa den. Magnus kontaktar också Ingela Håkansson på TechTank och 
frågar om hon har några tips. Strategin är att lägga studiebesök på dagtid och 
föreläsningar på kvällar.  
När vi har flera förslag på aktiviteter görs en enkät som skickas ut till medlemmar för 
att ta reda på vad de är mest intresserade av. Vi ger ett antal förslag och 
medlemmarna får också möjlighet att ge egna förslag på aktiviteter. 
 
7. Hemsidan har kopplats till analytics. Det var inte många som varit inne och tittat 
på den Sidan behöver en uppfräschning eftersom den har några år på nacken.  
 
8. Kreativum 
Mathias undrar om föreningen kan stå som projektägare för något projekt. Det är vi 
öppna för och tar gärna emot förslag. 
 
Ija berättar om vad som är på gång just nu. I november kommer Möjligheternas Värld 
att genomföras. Syftet är att sätta fokus på teknik och naturvetenskap, relaterade 
yrken samt möjliga utbildningsvägar dit. Detta sker genom personliga möten med 
goda förebilder och företag i regionen. Medverkande är Volvo Car Corporation, 
Uniper, Calmon. Den fjärde stationen  handlar om Lean som presenteras som metod.  
 
Ija, Mathias och Mia har varit på studiebesök på Navet i Borås samt Univereum i 
Göteborg. Två givande besök som gav många idéer kring utvecklingsmöjligheter.  
 
9. Idéråd Blekinge 
Bertil Källman har pratat med Sven-Uno på Blekinge Uppfinnareverkstad, och de 
håller på att förbereda sig. De planerar att berätta om uppfinningar, Almi, Blekinge 
Business Incubator.  
Alexander Välitalo kontakt till Bertil. 
 
10.SUF 
Inbjudan har inkommit. Det är ingen ifrån oss som kommer att åka.  För att försäkra 
sig om att vi får ta del av det som tas upp på mötet kommer Bengt-Erik att begära att 
få ett protokoll. Det har varit lite si och så med det. Det behövs ett ställningstagande 
om vårt fortsatta medlemskap i SUF. 
 



 

 
 
Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge                               Tel 0454-563956   
Strömmavägen 28    374 32 Karlshamn                                kreativt.forum@kreativum.se   
www.kretefo.se  
  Sida 3(3) 
           

 
 
 
11. Övriga frågor 
Vi återgick till medlemsfrågan och aktivitetsfrågan.  
Dessa kan vi ställa frågor till ang aktiviteter: 
SödraCell, BTH, Maker space och marinteknik i Karlskrona är förslag, Saab kanske 
kan komma dit också om vi lägger det på plats  i Karlskrona. Andra område för 
föreläsningar kan vara AI, Hyper Island, och drönare. Hur vill man bygga städer i 
framtiden, Annika Olofsdotter Bergström. Digital Urbanism är en 
föreläsning/symposium i två dagar, som vi kan tipsa medlemmar med. Arrangör BTH 
och NetPort.  
 
12. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte fastställdes till tisdagen 27/11 kl. 18.00 på Kreativum. 
 
13. Avslutning 
Ordförandena  tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 

 

Ija Åberg 
 
 
Justeras: 
 

Bengt-Erik Mattisson    Magnus Göransson 
    

Delat ordförandeskap 

 

 

 


