Årsmöte Kreaprenör
Protokoll fört vid årsmötet i föreningslokalen på Tullhuset i Dalarö 2018-05-11.
1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordförande LO Landin, som hälsade alla välkomna till det
soliga Dalarö. Detta var föreningens 11:e årsredovisning. Verksamheten
startade dock redan 2001.
2. Fastställand av röstlängd
Antecknades 23 betalande medlemmar och därtill några gäster.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmöte
Som ordförande valdes LO Landin och som sekreterare Lars-Olof Oldén
4. Val av två personer att justera protokollet
Valdes Bengt Jonasson och Maud Hilton att tillsammans med ordförande
justera protokollet.
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Konstaterades att kallelse utgått i behörig ordning
6. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
7. Styrelsens förvaltningsberättelse med balans-och resultaträkning
Ordf. LO Landin redogjorde för 2017 års verksamhet och årsredovisning.
Handlingarna har publicerats på hemsidan och i samband med kallelsen till
årsmötet. Tre olika projektgrupper redovisades:
1) Forum Frisk med start 2004, som nu övergått till Riksföreningen för Metabol
Hälsa (RMH) med Lars Bern och LO Landin i RMH:s styrelse.
2) Hjärnans Frihet med start 2010
3) Bortom Arbetslinjen (After Work) med start 2017
Kreaprenörsnytt utkom med 11 nr. under 2017 med ca 1000 prenumeranter.
Föreningen har ca 300 aktiva medlemmar över de senaste åren.
Under året har föreningen mer och mer använt sin hemsida creapreneur.se
med Henry Blom som webmaster och Facebook. Totalt har vi nått ca 12.000
personer.
8. Revisorernas berättelse
Ingrid Nilsson redovisade aukt. revisor Johan Palms revisionsberättelse och
uttalade att man granskat styrelsens förvaltning och årsredovisning, som var
upprättad lagenligt, och som gav en rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning 31/12 2017 och att förvaltningsberättelsen var förenlig med
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årsredovisningens övriga delar. Revisorena rekommenderade årsmötet att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslöt därefter att lägga styrelsens
förvaltningsberättelse, årsredovisningen och revisionsberättelsen till
handlingarna och att godkänna styrelsens förslag att det egna kapitalet 5 717
kr, varav årets förlust -7 515 kr, balanseras i ny räkning.
.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade med acklamation att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.
10. Ersättning till styrelse och revisorer
Beslutades att ingen ersättning utgår till styrelse eller revisor.
11. Beslut om årsavgift för 2019
Beslutades att årsavgiften för 2019 skall var oförändrad SEK 100:-/medlem.
12. Val av styrelse
Beslutades omval av LO Landin som ordförande och omval av övriga
styrelserepresentanter Anders Brogren, Anna Holtenstam, Lars Bern och som
sekreterare Lars-Olof Oldén.
13. Val av revisorer
Beslutades nyval av Carl Olof Johan (Jo) Cronstedt , nyval av Anders
Ulvarsson och omval av Ingrid Nilsson, lekmannarevisor. Beslutades att
revisorerna skall vara kompetenta och rekorderliga personer, samt att de inte
behöver vara auktoriserade. Årsmötet beslöt på denna punkt om en
stadgeändring betr. revisionen av två revisorer varav en auktoriserad och en
suppleant. Slutgiltigt beslut om stadgeändring sker vid nästa årsmöte.
14. Val av valberedning
Beslutades enhälligt omval av Christer Ekengren och Stig Zandrén.
15. Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt
Årsmötesprotokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida efter
vederbörlig justering.
16. Övriga frågor
Leif Sundsvik från tankesmedjan Stallarholmen redogjorde för Stallarholmens
projekt hur man blir bättre på att vara människa och hur man blir bättre på
samverkan människor emellan. Projektet går på djupet i hur samhällslivet
fungerar, speciellt i det lokala samhället. Man beskriver sig också som en
”resebyrå” för inre resor. Tankesmedjan inbjuder under våren och hösten 2018
till inspirerande samtal om hur människor och lokalsamhällen kan utvecklas i
gemenskap.

17. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och framförde tack till alla deltagare för ett livligt
deltagande.
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Mötessekreterare
Lars-Olof Oldén

Justeras:

-------------------------------------------------------------LO Landin Ordförande

------------------------------------------------------------Bengt Jonasson

------------------------------------------------------------Maud Hilton
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