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Årsmöte 2022 föreningen Kreaprenör (org.nr. 802432-5790) 

Tid och plats: 2022-04-29 på Akademin, Högbergsgatan 48, Stockholm                                                              

1. Mötets öppnande. 
 Mötet öppnades av ordförande LO Landin, som hälsade alla välkomna. Detta   
 var föreningens 15e årsredovisning. Föreningen startade dock redan 2001,  
 som ett svar på paradigmskiftet. 
 

2. Fastställande av röstlängd 
 Antecknades 16 betalande medlemmar. 
 

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 Maud Hilton och Arne 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 
 LO Landin redogjorde för 2021 års verksamhet och årsredovisning i detalj.  
 Handlingarna har publicerats på hemsidan och i samband med kallelsen till  
 årsmötet samt bifogade underlag till detta protokoll. 

 
 Föreningen har bara haft ett fysiskt medlemsmöte under året. Detta möte  
 handlade om att starta ett nytt projekt Kulturuppropet. Föreningen har haft ett  
 antal arbetsmöten via webinarier för att hitta rätt sätt att för utveckling. 

 
 Föreningen hade vid årsskiftet 112 medlemmar och 3 hedersmedlemmar 
 Under året har föreningen använt sin hemsida creapreneur.se. Hemsidan har   
 haft ca 15 - 20.000 besökare per månad. Föreningens intäkter har i huvudsak     
 använts till marknadsföringsaktiviteter. Google Ads har givit ca 6,7 miljoner  
 visningar, vilket skapat ca 103.779 klick till hemsidan. 

 
            Under året förbereder Riksföreningen för Metabol Hälsa tillsammans med  
            Nordic Nutrition Council ett samgående till Näringsrådet för Metabol Hälsa. 

 
8. Revisorernas berättelse 

 Revisionsberättelsen visade att man granskat styrelsens förvaltning och  
 årsredovisning, som var upprättad lagenligt, och som gav en rättvisande bild   
 av föreningens finansiella ställning 31/12 2021 och att förvaltningsberättelsen  
 var förenlig med årsredovisningens övriga delar. Revisorerna 
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 rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslöt  
 därefter att lägga styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisningen med ett  
 eget kapital på 29.190 kr till handlingarna, varav årets vinst 1.720 kr, och att   
 även godkänna styrelsens förslag att balansera resultatet i ny räkning. 

. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet beslutade 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 2023 
  Beslutades att årsavgiften för 2023 skall var SEK 200:-/medlem. 
 

12.  Val av styrelse 
  Beslutades omval av LO Landin som ordförande och Lars-Olof Oldén som        
  sekreterare och omval av övriga styrelseledamöter Ingela Carlberg och Mats  
  Eriksson samt nyval av ledamoten Kajsa Frank. 
  Mötet beslöt med acklamation att välja avgående styrelseledamoten Lars  
  Bern till hedersmedlem. Konstaterades att föreningen därmed har 4  
  hedersmedlemmar. 
 

13.  Val av revisorer 
  Beslutades omval av Carl Johan Cronstedt  och Mats Ensér. 

 

14.  Val av valberedning 
  Beslutades att styrelsen fortsatt är valberedning. 

 

       15. Styrelsen föreslag ett Kulturupprop och marknadsföring 
  Styrelsen har inlett ett arbete med ett Kulturupprop för att belysa vad kultur  
  omfattar och innebär för samhällsutvecklingen. Marknadsföringen av  
  föreningen kommer att utvidgas via Google Ads. 

 

      16. Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt 
 Årsmötesprotokollet kommer att snarast publiceras på föreningens hemsida   
 efter vederbörlig justering samt att därefter skickas till alla medlemmar. 

 

      17. Övriga frågor 
 Inga frågor förelåg. Michael Riise informerade om pjäsen Kloakråttan, där han  
 är regissör och har skrivit manus, hade premiär 8 april och spelas på  
 Aliasteatern i Vasastan.  
 

      18. Mötets avslutande 
 Ordförande avslutade mötet och framförde tack till alla deltagare för ett gott  
 deltagande och mötet konstaterade att alla beslut varit enhälliga. 
        

 
 
Mötessekr:    Lars-Olof Oldén 
 
 
 
 
Justeras:       LO Landin, ordf                    Maud Hilton                     Arne Hilton 
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BILAGA TILL ÅRSMÖTESPROTOKOLLET 

ORDFÖRANDENS REDOGÖRELSE PÅ ÅRSMÖTET 2022 
 
KreaprenörNYTT  
okt 2019 inledde vi en dialog om Välfärshaveriet  

9 november 2019 Seminarium om Välfärdshaveriet med prof. 
i nationalekonomi Magnus Henreksen, funktionsmedicinaren 
Peter Martin och journalisten Lotta Gröning. 
 

Januari 2020 utropade vi i KreaprenörNYTT ett Glokalt 
decennium åberopande John Naisbitts bok Megatrender från 
1982. Naisbitt avled i april 2021. 
 
Febr-mars 2020 Tema USA-valet, där vi konstaterade att 
USA inte hade fått en ny president utan en gammal. 
 
Corona 
17 mars 2020 publicerade vi tillsammans med medlemmen 
Mats Ensér den första artikeln om Corona också i Newsvoice, 

där vi förutspådde att Sverige borde ta höjd för 20.000 döda. 
När Corona nu 2 år senare är friskförklarad är det officiella 
dödstalet i Corona lite mindre än 20.000 döda. Vår totala 
dödlighet med Corona blev alltså mindre än 20.000 i ett land 
där det f n dör ca 95.000 personer om året = 0,1 procent. 
Värst blev det på Kungsholmen här i närheten med 1,9 döda på 
100.000 invånare. Vi konstaterade att Corona i huvudsak är ett 
storstadsproblem. 
 
Sedan dess har vi med statistikern Mats Ensers hjälp noga följt 

Coronans utveckling  Under verksamhets året 2021 – 2022 har 
vi i april 2021 publicerat Läkaruppropets Sebastian 
Ruschworths bok ”Det mesta vi vet om Coruona är fel”. 
I juli 2021 publicerade Pfizerchefens Michael Yeadons 
avslöjanden om hur vaccinerna tagits fram och börjat säljas 
med undantagslagar döljande de problem som fanns. 
2 augusti 2021 publicerade vi en Coronaspecial där vi 
lanserade begreppet Influensaår istället för kalenderår. Och vi 
refererade prof. i folkhälsa vid Arizona University Eyhal Shahars 
artikel om att Sverige gjorde rätt och att det inte var någon 
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överdödlighet i Corona.  
I oktober 2021 publicerade vi advokaten Rainer Fuellmichs 
undersökningar om hur lagar kringgåtts under Coronan med 
rubriken ”Ett globalt kuppförsök”. 
   
Kulturuppropet 
Vår dialog om välfärdshaveriet ändrades 2021 till att 
gälla Hoten mot vår kultur. 
I april 2021 publicerade LO Landin boken ”Dalarö – där 
historien och framtiden möts” – med 1000 år svensk historia ur 

ett lokalt perspektiv. Inspirerad av den kulturgrupp som bildats 
och Michael Riises artikel om ”Kultur är allt” inleddes det som 
skulle bli ett kulturupprop. En kulturgrupp har arbetat och 
utökats under detta verksamhetsår. 
I maj 2021 publicerade vi en artikel om Lokalsamhällets kraft. 
I juni 2021 redovisade vi kulturgruppens diskussioner om vad 
kultur är. 
I sept 2021 bekände vi att vi som talat om paradigmskiftet 
sedan föreningens start 2001, utan att riktigt ha förstått att 
redovisa vad det var, nämligen en kraftig kulturförändring.  
I nov 2021 publicerade vi Tim Gielens film om Monopolens 

makt och faran med att de amerikanska investmentbolagen 
BlackRock, Vanguard och State Street äger och kontrollerar i 
stort sett hela västvärldens näringsliv.  
I dec 2021 skrev Lars Bern om lögnerna om klimatet som i 
likhet med den överdrivna Coronan är avsedda skrämma folk 
till lydnad.   
I jan 2022 följde vi upp detta genom att publicera den danske 
forskaren Björn Lomborgs artikel i Svd om den falska paniken 
kring klimatet och hur vi har fått en ung generation att växa 
upp med klimatångestoch antidepressiva medel. 

 
Västvärldens haveri 
I februari 2022 inledde vi vår serie om hur en kolonial och 
sekulärt hycklande västvärld sedan 100 år blivit alltmer krigisk 
under rubriken Den globala statskuppen, ett begrepp som 
medlemmen Jacob Nordangård lanserat i sin bok med samma 
namn. Med en befolkning som numera är bara 17% av världens 
befolkning luras vi att tro att hela världen älskar vår demokrati 
där GUD numera betyder globalisering, urbanisering och 
digitalisering och har ersatts av en ny - MAMMON. 
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24 februari 2022 inleddes kriget i Ukraina. 
 
I mars 2022 skrev vi vad vi kallade en motvillig kritik i krigets 
skugga, där vi beskrev ett annat perspektiv på kriget än vad 
västvärldens media gör genom att redovisas nationalekonomen 
Michael  Hudsons, University of Missouri, skildring av USAs 
SUPER IMPERIALISM. 
 
I april 2922 gjorde vi en analys av den kristna världens 

framväxt sedan 1.200 år före Kristus och att Putin bara är en i 
raden av dem som känt sig kallade att döda i Guds namn. 
Och nu senast i maj 2022 publicerade vi den f d 
pressekreteraren och journalisten Diana Johnstones artikel om 
att USA aldrig slutar kriga.   
 
Efter årsmötet arrangerades ett miniseminarium i form av en 
diskussion om SAMHÄLLENAS TOTALISERING, vilken 
redovisas i ett separat dokument. 
 
LO Landin, ordförande 
 


