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Närvarande: Anders Jansson,  Boo-Walter Eriksson, Mikael Johansson, Anders Gajmark, 
Magnus Göransson, Bengt-Erik Mattisson,  Per Carlsson, Veine Sjödahl, och Curt 
Bergman. 

Protokoll nr 1 från styrelsemöte den 2018-01-24 

Frånvarande: Eva Appelgren, Carina Borgman, Bertil Källman, Tommy Andersson,  
Anders Nilsson Sbg  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 resultatet för 2017 som blev ett minus 
med 18.078kr på grund av förlusten vid försäljningen av aktieägandet i Kreativum AB 
som ju sålts till Karlshamns kommuns bolag Stadsvapnet i Karlshamn AB.  I övrigt står 
sig ekonomin i föreningen bra. 

4.  Aktivitetsgruppen: 

Studiebesök hos Bofood läggs på framtiden.   

Studiebesök hos Stål & Rörmontage planeras av Anders Gajmark. 

Studiebesök 15-16 april.  Föreslogs SAAB, planeras av Boo-Walter. 

Studiebesök under maj månad, hos Evomatic, planeras av Per Carlsson.  

Studiebesök hos Celltech Abatel AB i Sölvesborg som tillverkar batterisystem togs upp 
som önskemål för besök. ( Anders Gajmark) 

För att få med yngre medlemmar behövs aktiviteter som är intressanta för dem. 

Studiebesök dagtid och andra aktiviteter på kvällstid, nämndes. 

Fler studiebesök på högskolor är av intresse.  

Årsmötet  avhålls den 14 mars. 

Årsmötet den 14/3 läggs ut på Facebook och i samband med årsmötet hålls en 
utbildning i Facebook. 
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5. Dagens ämnen. 

Curt Bergman om konsekvenser för ägarbytet av Kreativum.  

Curt ser positivt på att Karlshamns kommun tar över och att det finns ett regionalt 
intresse för Kreativum.  

Curt nämner att den nya styrelsen förmodligen ser en fördel med att ha ett samarbete 
med oss. Detta kan gälla uppdrag som tex. besöksvärdar.  

Om vi ska vara kvar! Vilka rättigheter/skyldigheter har vi?  

Anders Jansson ska diskutera med Tina, hur/var vi kan verka för att stödja 
verksamheten. 

SUF:s  framtid. 

Konkret hjälp eller lobbying. Vad skall SUF syssla med i framtiden ? 

Ska alla betala till SUF?  Vi avvaktar. 

Diskussion om hur vi använder oss av Facebook. 

Noah med vänner har lagt ut material på Facebook från studiebesöket hos AIA i Asarum. 

Magnus Göransson ordnar så att en länk till facebooksidan kommer ut på vår hemsida. 

6. Övriga frågor.  

Årsmötet 

Förslag till verksamhetsberättelsen ska vara klar vid nästa möte. 

De olika sidorna gicks igenom med vilken som var ansvarig. 

Valberedningens ordförande Veine Sjödahl framförde sina synpunkter. 

Två år har gått och sju personer ska omväljas.  Alla bör omväljas anser Veine. 

Curt Bergman och Anders Jansson meddelar att de avgår, definitivt.  

Ska vi samarbeta med Svängsta, och där försöka få med två medlemmar till vår styrelse? 

Hur många medlemmar det skall vara i styrelsen diskuterades. 
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Minnesskrift (Curt Bergman) 

Kreativum fyller 20 år 2019. 

Peter Enckell och Mats Olsson och Curt Bergman hade diskuterat material för att 
eventuellt göra något i samband med Kreativums jubileum. 

7.  Nästa möte:  Onsdag den 14/2 kl. 18 på Kreativum. 

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

 

 

Mikael Johansson    Anders Jansson 

T.f. sekreterare        Ordförande 

 
 

 

 

 


