Styrelsemöte, 2019-10-08 kl. 19 i MVM lokal Torsgatan 1 Kungsör
Närvarande: Niels Holmgaard Stefan Aurusell, Mathias Lindgren Lars Thorgren Björn Lännström,
Yassin Aljeroudi,

1. 2019 Jäderbruksdagar
Mycket uppskattat och många kontakter. Stefan försöker kontakt de ungdomar som
Bl.a. visade en R2D2-robbot i ABFs monter.
2. List
Stefan har stängt ned den gamla List-sidan då gamla medlemmar fått Spam-mail via den.
Beslöt även att vi skall bjuda in gamla List-medlemmar till ett besök på nya MVM.
3. Resor
Behovet av inspirationsresor kvarstår. Föreslogs Uppfinnarmuseum i Åby Norrköping.
Örebro Komtek. Tekniska museet i Sthlm. Expectrum en måndag kväll (makerkväll).
Mattias fixar besök på Secotools
4. Expectrum
Niels o Stefan har varit på ett andra besök hos Expectrum i Västerås.
Sedan förra mötet för ca 4 år sedan har mycket hänt. Organisatoriskt är det nu ett kommunföretag med
nära relationer till ett antal företag. De hyr fortfarande ut kontorslokaler till uppstartföretag och
möteslokalet till den som behöver.
Deras nuvarande huvudverksamhet är nu teknikkurser för barn och ungdom. Varje kvällskurs om ca 4
gånger 2 lektioner bygger på skolans nya läroplan. Totalt erbjuder man ett dussin kurser från enkel
hållfastighets lära med klossar via t.ex. kraftöverföring upp till ren programmering av robotar med
Rasberry-datorer. Pris per kurs är ca 400 kr.
Kurserna hålls av s.k. Teknikpiloter som i sin tur utbildas av Expectrums egna tekniker.
Senaste nytt är makerafton 17-21 på måndagar!
Smart upplägg där man hjälper Västerås skolbarn till modern utbildning redan idag!
Lisa Kilestad, platschef skall kolla om det finns någon form av ”konceptskydd” eller om det är ok för
oss att kopiera och starta samma typ av verksamhet i Kungsör?
Om möjligt bör Tomas Svanström gå igenom kurserna inklusive material.
Max Lundholm, (3D presentation på bibblan) hjälper oss gärna!
5. Fortsättning i Kungsör
Stefan ordnar möte med Ida-Marie Rydberg och eventuellt rektor, Skolchef eller politiker?
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