
Verksamhetsberättelse för Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge 2007.

Kreativt och Tekniskt Forum Blekinge (KTFB) är en förening för tekniker, uppfinnare,
företag och idékläckare. KTFB har skapat Kreativum AB och är huvudägare i företaget. För
verksamheten i Kreativum hänvisas till företagets hemsida www.kreativum.se. Här redovisas i
korthet föreningens övriga verksamhet för 2007.

Marknads- och aktivitetsgruppen. Marknads- och aktivitetsgruppen planerar och genomför
studiebesök och temakvällar för föreningens medlemmar. 

Studiebesök. 2007 arrangerades följande studiebesök;
31/1 Alfa Laval, Ronneby
18/4 Uddcomb Engineering, Karlskrona.
15/10 Nymölla Bruk, Nymölla
7/11 MRT, Karlskrona 

Temakvällar. Två temakvällar har genomförts;
22/5 ”Ett säkrare IT-samhälle” på BTH i Ronneby
25/9 ”Vad händer med Blekinge” med landshövding Ingegerd Wärnersson som huvudtalare
på Kreativum Karlshamn

Medlemsutskick. Marknads- och aktivitetsgruppen bjuder in till studiebesök och temakvällar
genom medlemsutskick.

Hemsidan. Under 2007 har hemsidan genomgått en total genomarbetning. Adressen är
www.kretefo.se. Man kan där få information om föreningens vittförgrenade verksamhet samt
bland annat anmäla sig till studiebesök och temakvällar. Ansvaret för hemsidans delar är
fördelat på styrelsens medlemmar.

Idéråd och mentorer. Föreningen stöder uppfinnare genom Idérådet. Verksamheten drivs på
uppdrag av Almi Företagspartner Blekinge. Idérådet är uppfinnarens första instans i
uppfinnarprocessen. Idérådet utför Teknik- och Marknadsöversikter (ToMö) på lovande
uppfinningar och idéer. Nästa instans för uppfinnaren är Almis Innovationsråd. Där har KTFB
en permanent plats. 

Under 2007 sammanträdde Idérådet 11 gånger. 28 uppfinningar behandlades 2007 (2006 32
uppfinningar) och 17 ToMö har utförts (2006 19 stycken ToMö). Efter behandling i Almis
Innovationsråd ansågs 6 uppfinningar som hanterats av Idérådet ha bärkraft för fortsatt
bearbetning. 11 medlemmar har deltagit i Idérådets arbete under året.

Skolprojekt. Unga Forskare. Den 22-23 mars ägde årets länsutställning Unga Forskare rum
på Kreativum. Ett 30-tal projekt ställdes ut. 10 av deltagarna fick åka till riksfinalen i
Stockholm. Inte minde än 5 av dem erhöll priser vid riksfinalen i form av studie- och
forskarresor. Stor framgång för ungdomar från Blekinge således.

Den 8 maj arrangerade föreningen i samarbete med Kreativum en gemensam mässa för Finn
Upp och Snilleblixtarna på Kreativum. Cirka 300 barn deltog i mässan som utställare. I
samband med utställningen invigdes Kreativums nya station Fotosyntesen.



Besöksvärdar på Kreativum. Föreningen stöttar Kreativum genom att regelbundet ställa upp
med besöksvärdar under veckosluten. Dessutom har besöksvärdarna hjälpt till på kvällstid i
samband med aktiviteter för företag och andra organisationer samt på dagtid när skolbesöken
varit särskilt många, under 2007 noterades 310 arbetspass, som tillsammans omfattade 800
timmar.

Hantverksgruppen.  Hantverksgruppen svarar bland annat för den konstnärliga
utsmyckningen av Kreaficum genom att arrangera konstutställningar. Under 2007 visades tre
utställningar;
Storm P
Gamla uppfinningar till vilken nytta?
Uppfinningar i jultider

Efter visningen på Kreativum flyttades Storm P- utställningen till Rådhuset där den visades
under kulturnatten och några veckor därefter.

Årsmöte och styrelsemöten. 
Föreningens årsmöte ägde rum på Kreativum den 29 mars 2007. Efter årsmötesförhandlingar-
na visades filmen ”Nilen – ett flodäventyr” på Kreanova. Årsmötet avslutades med kaffe och
macka.
Föreningen har hållit 7 stycken protokollförda styrelsemöten under året.
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