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Protokoll nr 5 från styrelsemöte den 2018-05-31  

 
 
Närvarande: Tommy Andersson, Anders Gajmark, Magnus Göransson, 
( per telefon) Oskar Hjalmarsson, Bertil Källman, Bengt-Erik Mattisson, 
Noah Olsson, Anders Runesson och Veine Sjödahl.  
 
Frånvarande: Eva Appelgren, Carina Borgman, Helen Björkman, Boo-
Walter Eriksson och Mikael Johansson,  
 
1.Välkommen: Ordföranden Bengt-Erik Mattisson hälsade välkomna och 
föreslagen dagordning godkändes.  

 
2.Föregående protokoll: Protokoll nr 3  2018, godkändes. 
 
3.Ekonomi: Föreningen har god ekonomi och är fortfarande medlem i 
SUF. Den består nu av 132 medlemmar varav ca 40 som inte betalat 
årets medlemsavgift. Dessa kommer att kontaktas. 
  
4.Aktivitetsgruppen:  Veine berättade lite om höstens aktiviteter. Ett 
föredrag av Brodde Bengtsson planeras i september. I oktober ska vi 
besöka ”Safeman” i Olofström.  
Andra företag som det resonerades kring var ”Celltec” batterier i 
Sölvesborg. SAAB, Telenor, Södra, Karlshamns värmekraft, Karlshamns 
Hamn. En idé är att försöka få till något med Ericsson tillsammans med 
BTH.  
Anders Gajmark uppmanade alla att inventera bekantskapskretsen och 
försöka ta med minst en icke medlem till våra industribesök.  
 
5. Ny hemsida: Vi har en referensgrupp bestående av Magnus, Noah. 
Eva och Bengt-Erik som arbetar med denna. De kommer att redovisa ett 
kostnadsförslag vid nästa möte. Ett par synpunkter framkom. Det måste 
gå att nå vår gamla hemsida med en länk från den nya och att hemsidan 
ska vara en viktig del i vår marknadsföring av föreningen. 
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5. Rapporter: Till ny VD för Kreativum har utsetts Mattihas Roos, och 
han kommer närmast från ”Region Blekinge”  han tillträder den 1/9. 
Domebiografen har mycket svårt att få nya filmer, tekniken har helt 
enkelt ”sprungit ifrån” oss och för att kunna visa digitala filmer krävs 
millioninvesteringar. Det visas inga filmer sedan 2017. 
 
6. Ideråd Blekinge: Bertil berättade att han deltagit i en jury tillsammans 
med folk från länsstyrelsen som har att bedöma tävlingsbidrag från unga 
uppfinnare.  Fem bidrag har kommit in och två av dessa har bedömts få 
gå vidare till Stockholm. Dessa kommer att redovisas vid nästa möte.  
 
7. Nästa möte: Nästa styrelsemöte blir efter sommaren den 28 augusti 
2018 kl. 18.00.  
 
8. Avslutning: Ordföranden tackade för en livlig och idérik diskussion 
och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

Anders Runesson     

 
Justeras 

 

Bengt-Erik Mattisson    Magnus Göransson 
Delat ordförandeskap     Delat ordförandeskap 

 


