APRIL 2017
Årgång 36

Kreaprenör® är en kunskapsallians som sprider kunskap om ”vad som
verkligen händer” i vår tid och om ”sånt vi vet att vi inte vet”.

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN KREAPRENÖRS
ÅRSMÖTE FREDAG 5 MAJ KL 12.30 – 17
Vi börjar som vanligt med gemensam lunch kl 12.30 för alla som vill.
Lunchen som serveras hos FEI Kammakargatan 10
betalar man själv. 100 kr för dagens rätt (kött eller fisk) + dryck.
Årsmötet börjar kl 13. Mötet hålls i FEI:s (Företagsekonomiska
Institutets) lokal i hörnet Döbelnsgatan 4/Kammakargatan 14
med ingång genom glasdörrarna på Döbelnsgatan 4.
Kreaprenör är inne i ett expansivt skede. Medlemsantalet stiger.
Intresset för våra projekt ökar. Tidigare projekt fördjupas, nya tillkommer.
Hemsidan moderniseras. Sociala media används och nya allianser skapas.
Styrelsen kallar medlemmarna till årsmöte för att presentera en ny
organisation för fortsatt expansion. Valberedningen förbereder förslag till
ny styrelse. Flera nuv. styrelseledamöter föreslås ingå i förstärkta
projektgrupper. Ett arbetsutskott (AU) under styrelsen bildas för support
i IT-frågor, dokumentation och mötesadministration.
Se årsredovisningen här: http://www.creapreneur.se/files/PDFdokument/2016rsredovisningfreningenkreaprenr.pdf
Se program och förslag till dagordning på nästa sida.
ANMÄL DIG SNARAST TILL KREAPRENOR@EBC.SE
OBS - Meddela om du kommer till lunch!!!
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Förslag till dagordning vid årsmötet 5 maj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande och sekreterare för stämman
Val av två personer att justera protokollet
Fråga om kallelse skett i behörig ordning (4 veckor i förväg)
Godkännande av dagordning
Styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning
Ta del av årsredovisningen här: http://www.creapreneur.se/Om-oss.html
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Ersättningar till styrelse och revisorer
Diskussion och beslut om årsavgift 2018
Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar
Förslag betr. formaliserade projektgrupper och ett arbetsutskott
Presentation av pågående och planerade projekt
Val av styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt
Övriga minst 2 /två/ veckor i förväg aviserade frågor
Mötets avslutande

Missa inte årsmötet och diskutera våra projekt med bl.a.
Lars Bern, tekn.dr teknisk fysik Chalmers, tidigare Volvos utvecklingsavd. för alt. drivmedel, vd Ångpanneföreningen, ledamot Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademin, Naturliga steget, Cancerfonden m.m.
presenterar bildandet av nya Riksföreningen för Metabol Hälsa och vi
diskuterar kopplingar till Kreaprenörs projekt FORUM Frisk.
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RIKSFÖRENING FÖR METABOL HÄLSA BILDAD
Söndag 12 mars grundades en ny Riksförening för Metabol Hälsa
(RMH) på Dalarö. 54 personer hade uppmärksammat initiativtagaren
Lars Berns initiativ och kommit till mötet. Föreningen nära 400
medlemmar. Läs mer och gå med själv på www.metabolhalsa.se
Kreaprenör, som drivit projektet FORUM Frisk sedan 2004 i samma anda,
kommer nu att stödja RMH till 100%. Kreaprenörs ordförande LO Landin
valdes till ordförande i RMH:s interimsstyrelse och tillika valberedning.
Övriga ledamöter är Lars Bern, juristen Gunilla Edelstam samt kocken
och kostrådgivaren Pierre Hanell.
Valet av Dalarö som mötesplats beror på att där planeras en första
Hälsocentral för friska som kontrapunkt till den offentliga vårdcentralen
för sjuka. Föreningen kommer bl.a. att bedriva en intensiv
hälsoupplysning med hjälp av medlemmarna.
Läs om hur Kreaprenörs projekt FORUM Frisk omorganiseras.
http://www.creapreneur.se/Projekt-FORUM-Frisk.html

UTVECKLINGEN VISAR ATT HEMSIDOR SOM VÅRA ÄR VIKTIGA
www.Creapreneur.se www.Forumfrisk.se www.Sverigesvarar.se
Wikileaks meddelar att CIA nu har teknik som gör cyberattacker som ser
ut som de görs från någon annan dator. Teknik med vilken CIA kan stjäla
information och göra intrång, men lämna andras fingeravtryck - andra
som CIA sedan kan skuldbelägga. CIA kan placera barnporr eller annat
komprometterande material på andras datorer. CIA gör därmed all
sanning och bevisföring tvivelaktig.
Ett annat skäl varför fria hemsidor som Creapreneur.se blir allt
viktigare är att när de etablerade medier sprider tillrättalagda nyheter
undermineras trovärdigheten i all officiell kommunikation. Västerländska
medier lämnar fältet öppet för medier av skiftande kvalitet – en skämmig
vandalisering av allmän trovärdighet. USA-dominerade media är värst,
tätt följda av många europeiska och svenska papegojor.
Sanningens framtid finns på hemsidor du just nu läser, finansierade av
läsare utan avsikt att påverka innehållet, och som läser just därför att vi inte
är betalda för att publicera, inte har sprider en dold agenda.
Är du med oss behövs ditt stöd för nytänkande med humanism och etik
till plusgiro 231666-9. Årsavgiften är 100:-- TACK PÅ FÖRHAND.
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FRAMTIDENS INTELLIGENS – MEN VAR FINNS ETIKEN?
- Vi närmar oss en tid när vi talar med fler produkter än människor, skriver Sara
Öhrvall, rådgivare inom digitalisering, i en krönika i Dagens Industri. Talande AI
(Artificiell intelligens och röststyrning) breder ut sig. Men om verkligheten bakom
forskningen vet vi ingenting. Människolik intelligens behöver mänskliga förebilder
och forskningen efterapar mänsklig intelligens. Men den etiska kontrollen av
denna forskning är fortfarande obefintlig. Det måste vi göra något åt.

“As Technology Barrels ahead – will Ethics get left in the dust?”
https://singularityhub.com/2016/03/05/as-tech-barrels-on-willethics-get-left-in-the-dust/

Medan teknikutvecklingen i information, biologi och medvetande ångar på
hamnar etiken och juridiken på efterkälken. Ta del av Vivek Wadhwas
oro över att samhället omöjligen kan hänga med, när inte ens de som
utvecklar tekniken har full koll.
Wadhwas är jurist från Harvard och Berkley samt utbildad i
entreprenörskap och forskning på Stanford och är idag verksam på
Singularity University i Silicon Valley. När han är orolig för att samhället
tappar greppet, borde inte också vi vara det, när ett av EU:s flaggskepp
The Human Brain Project med mycket av sin forskning i Sverige får 10
miljarder kronor för att kopiera våra hjärnor och på sin hemsida meddelar
att etikdelen är sista fasen i projektet.
Hur ska Statens Medicinsk Etiska Råd (SMER), Statens Beredning för
medicinsk och social Utvärdering (SBU), Institutet för Vård och Omsorg
(IVO) eller Polisen kunna utreda om forskning är human, etisk eller
kanske rentav kriminell (= Macchiarini-skandalen på KI), när de saknar
mandat och/eller resurser att utreda anmälningar om t.ex. Mind Control,
och myndigheterna inte ens förstår vad som anmäls.
Den hjälp sjukvården tycks kunna erbjuda människor som mår psykiskt
dåligt (f.ö. en av våra snabbast växande diagnoser) är att söva ner oss med
lugnande medel, samtidigt som forskarna meddelar att SNART är det
möjligt att förändra både mentalitet och medvetande på ett fantastikst
sätt. Men tills dess får vi som är oroliga för vad som görs med våra
skattepengar och vad som händer med omsorgen och hela vår kultur och framförallt alla som är direkt drabbade – VÄNTA I DIMMAN. Blir
resultatet en ny mänsklighet eller utplåning av densamma? Vem vet?
Men varför inte satsa en slant på mänskligheten medan du kan,
och när hela samhället har blivit ett BET 24/7/365 “and when we
all are still members”.
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Följ Kreaprenörs projekt HJÄRNANS FRIHET
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html

SLUTA FÖRNEKA ATT TEKNIKEN FINNS
Vi har nu startat nästa fas i projektet Hjärnans frihet genom att tillskriva
Sveriges forskningsminister och samtliga riksdagspartier för att efterhöra hur de
ser på behovet av etisk kontroll och debatt om den nya uppkopplade
Medvetandeforskningen. Samtidigt försöker vi få den etablerade pressen att ta
upp frågan om att forskningen måste sluta att förneka att tekniken finns.
Bortom IT – Om hälsa i en digital tid – är en ny rapport från Institutet för
Framtidsstudier, handlar om att digitaliseringen har stor potential att
effektivisera vården och förbättra vår hälsa.
Men samtidigt som fördelarna med t.ex. Deep Brain Stimulation är uppenbara,
när man dramatiskt kan förbättra livssituationen för t.ex. Parkinsonpatienter och
få kontakt med in medvetandet hos människor i djup koma, väcker detta också
frågor om de etiska aspekterna. Integritetsriskerna och de politiskt/juridiska
riskerna i en uppkopplad och distansstyrd värld, där även oetiska forskare och
militären har tillgång till samma fantastiska teknik att tränga in i människors
medvetande. Neuroetikern professor Kathinka Evers, Uppsala universitet
(föredragshållare hos Kreaprenör 2012) talade på RIFO:s hearing (*) nyligen om
”Missbruk” och ”Hot mot privatlivet” parallellt med frågorna om vilken
behandling, vilken rehabilitering och vilket livsuppehållande arbete som är
rimligt, när det går att nå det mänskliga medvetandet på såväl laglig som
kriminell väg.
(*)RIFO är en organisation för kontakt mellan Riksdag & Forskning.
Se här hur rätt vi har: http://yournewswire.com/davos-elite-revealplan-to-decode-your-brain/
Nu finns algoritmer som bestämmer hur kreditvärdig du är, om du är aktuell
för att kallas till en jobbintervju, eller vem du bör bli vän med på Facebook.
Lyssna själv:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/652668?programid=4741

Följ också Kreaprenörs projekt BORTOM ARBETSLINJEN
om Existenslinjen, närdemokrati och allianser för fred:
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Sverige-bortom-.html

Och läs om Dalarömodellen för närdemokrati här:
http://tullhuset.org/Dalaro-Forum---Vision-D.html
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NYTÄNKANDE ÄR SVÅRT
Det vet Philippe Van Parijs, belgisk ekonom och filosof som redan 1982
kom på idén basinkomst, som en självklar lösning på välfärdsstatens
behov. Det berättade han på en föreläsning i Stockholm inbjuden av
Institutet för Framtidsstudier. Basinkomst är en enkel lösning, när idén
om ständig ekonomisk tillväxt inte längre håller, och det är en mera
lättsmält lösning för kapitalister än socialismen, som han själv
sammanfattade idén. Nytänkande är svårt, men om 20 år kommer alla att
inse att problemet var det auktoritära samhällets brist på förståelse för
och tilltro till människans förmåga att ta eget ansvar.
Basinkomst är ett change-of-mind-set vilket krävs i paradigmskiftet från
ett auktoritärt top-down till ett demokratiskt bottom-up tänkande och är
ett led i processen att myndigförklara invånarna. En aspekt som dock inte
direkt nämndes på mötet.
KreaprenörNYTT anser att Basinkomst bör döpas om till Medborgarandel.
Lön är ett gammalt Arbetslinjebegrepp kopplat till föreställningen att
medborgarna måste jobba för att få lön. Medborgarandel passar
Existenslinjen bättre, vilket innebär att alla borde få del av samhällets
gemensamma kapital. På mötet nämndes att endast 10% av en
medborgares lön i genomsnitt är beroende på den egna insatsen. 90%
beror på tidigare generationer. Ett hållbart samhälle måste grundas på att
Existens går för Produktion.
Medborgarandelens storlek diskuterades på mötet. Dagens ekonomer tar
alltid fram räknesnurran och multiplicerar antalet invånare med
Basinkomsten och dödförklarar projektet. Men en Medborgarandel kan
räknas fram år från år beroende på hur bra det går för landet – precis som
dagens konsumentprisindex men med ny beräkningsgrund. Lösningarna
ser dessutom olika ut land för land, vilket betonades under mötet,
beroende på att länder har kommit olika långt i sina välfärdsprojekt. I
Sverige har redan många medborgare Basinkomst. Van Parijs nämnde
25% av BNP som ett realistiskt mått på Medborgarandelen
(=Basinkomsten) och påminde om att det är ett bruttobelopp.
Nettobeloppet blir mycket lägre eftersom Medborgarandel får nya
samhällsdynamiska effekter (förändrar lönebildningen, skapar dynamiska
effekter på arbetsmarknaden, hälsoeffekter osv) och dessutom ersätter
Medborgarandelen tidigare godtyckliga välfärdsutgiftslösningar.
En kreaprenör måste ständigt tänka på att formulera nya begrepp rätt och
inte använda samma ord och beräkningsgrunder. Det går inte att lösa nya
behov med samma gamla idéer. Dagens politiska system, som byggdes
upp under Industriepoken, är numera inte lösningen utan problemet.
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TRUMPS SÅ KALLADE NEDERLAG MOT OBAMACARE
De som nu meddelar att Trump är slut för att han förlorade det första slaget mot
Obamacare ska veta att Washington DC inte bara är ett träsk. Det är en
stinkande damm med parasiter, tjuvar, lögnare, förrädare och mördare som har
gjort karriär och bevakar sina positioner med livet som insats. Vad USA har blivit
bryr de sig inte om. De har redan beträtt brottets bana och är nöjda att ha gjort
det. Att förändra detta är en livsuppgift. Många livsuppgifter. Att rensa upp i
träsket är ett projekt som kräver extrem radikalism.
Ju radikalare och därmed ju hedervärdare en president är - även om han skulle
misslyckas att placera en och annan segerflagga på erövrade territorier – desto
större chans har han att lyckas mot dessa fiender. För en slutlig seger krävs en
rad radikala presidenter och en befolkning villig att bistå dem. Varken mer eller
mindre.
Folket bakom Trump förväntar sig mer än några småvinster på anslagstavlan.
Radikal kommer från latinet och betyder att gå till roten med något. I detta fall
gäller det att gräva upp roten till många år av korruption och förgöra den. Och
för att lyckas krävs något utöver det vanliga.
Det frihetstörstande amerikanska folket som verkligen kämpar för
förändring måste förstå att det är de själva som är kraften vare sig
mannen i Vita huset är med dem eller ej HELA VÄGEN. Denna rörelse får
inte upphöra, skriver Jon Rappoport.
P.S. Du som är intresserad av politik och nyhetsförmedling bör läsa denna
insiktsfulla kommentar av den fd amerikanska kongressledamoten och fristående
journalisten Jon Rappoport;
https://jonrappoport.wordpress.com/2017/03/18/trump-ischallenging-the-whole-cia-media-nexus/
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SL - STOCKHOLMS LOKALTRAGEDI
SL är det tragiska bolag som sköter (??) lokaltrafiken i huvudstaden. En stor
satsning var Tvärbanan, en nu 17-årig förbindelse tvärs igenom det
solstrålesystem som är T-banan med T-Centralen som sol. Tvärbanan korsar ett
antal solstrålar på sin väg från Sickla udde till Solna. I Alvik möts den först
byggda sträckan från Sickla udde med den nyare från Solna. Där måste
resenärerna gå av och byta tåg, eftersom de båda banorna inte är kompatibla.
Den nyare har stått helt stilla i 170 dagar på 3 år och den äldre i 97 under
samma tidsperiod. Nu ska allt stå stilla igen fram till 1 oktober, för att SL ånyo
ska försöka knyta ihop banorna i Alvik. Vi talar om en spårväg som är dubbelt så
dyr per kilometer jämfört med liknande europeiska projekt. Revisorernas
omdöme är att ledningen har vant sig vid misslyckanden, saknar kompetens att
förutse risk och har svårt att vidgå egna tillkortakommanden & kompetensbrist.

EN TRAGEDI KOMMER SÄLLAN ENSAM
I april fick vår generation uppleva två svåra förluster. Då avled både
Sven-Erik Magnusson från Värmland och Chuck Berry från USA. De har båda i
hög grad påverkat musiklivet i vår generation.
Det populära dansbandet Sven-Ingvars höll igång i närmare 60 år och lyckades
under denna tid både bidra till och tolka den svenska musikskatten på sitt eget
unika sätt. När grabbarna från Slottsbron, som jobbade på bruket i Grums, gick
till chefen 1957 och bad att få säga upp sig för att starta sitt band, rådde
bruksdisponenten dem att istället begära tjänstledigt för att komma tillbaka om
det inte skulle lyckas. På 40-årsturnén 1997 berättade Sven-Erik denna historia
och avslutade med att säga: Och vi är tjäänstlediga äään, på härlig värmländska.
- De e lörda ida, och jag känner mig så gla, dina ögon de lyser som soln i Karlsta
sta.
Chuck Berry eller Chucken, som vår generation kallade honom, har kommit att
bli sinnebilden av det Amerika som vår generation kom att älska. Det Amerika vi
lärde oss att imponeras av. Vårt Amerika före Vietnam. Boxning, Hollywood,
Mad, Coca Cola och Bing Crosby. Och sedan kom jazzen med Louis Armstrong
och rocken med Elvis. Men störst av dem alla var Chucken, skriver
krönikören Richard Swartz i DN. Och vari bestod storheten, fortsätter han. Det
var den symbiotiska föreningen mellan text och musik och det direkta tilltalet.
Det blev vykort från den amerikanska vardagen i vårt Amerika. Vykort med
frimärken som tog dem över alla ras- och samhällsgränser. En slags brukspoesi,
precis som Sven-Ingvars´.
Sen kom Bob Dylan. En folksångare som har lämnat både Swartz och oss
likgiltiga i jämförelse. Dylan påminner oss om den oändliga raden gitarrmusikanter som flöt upp med 1968-vågen med sina entoniga visor och 48 verser
om allt elände. Det kändes mer europeiskt än amerikanskt. Och Chucken hade
dessutom redan lärt oss att det gällde att ”roll over Beethoven”. Nu när vi åter
påminns om Chucken, inser vi att Swartz har helt rätt. Det var Chucken som
skulle ha fått Nobelpriset. Amen.
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MÅNADENS CITAT
Det finns ingen anledning att minska på antalet kreatur, snarare att öka detta,
för klimatets skull…… Att kött- och mjölkproduktion skulle bidra till klimathotet är
en myt som sprids av människor som saknar relevanta kunskaper, skriver
agronomie doktor Kerstin Eberstein i en debattartikel i Kyrkans tidning.
Människor har levt i symbios med idisslare, kor, får, getter sedan förbiblisk tid.
Dessa har bidragit till att skapa och bevara markens mull, som utgör grunden för
odling av växter.

MÅNADENS TRUMP
Donald Trump i kongressen; 9000 miljarder till USA:s eftersatta infrastruktur.
Han hedrade Carryn Williams, som satt i publiken, och vars man blev den förste
militär som stupade under Trumps presidentperiod. ”Detta kan ha varit stunden
när Trump kan ha blivit folkkär. Fortsätter han så här kan han mycket väl bli
USA:s president de närmaste 8 åren”, säger Van Jones, tidigare president
Obamas rådgivare.

MÅNADENS LEVNADSREGEL
Man måste vara paranoid optimist, säger Risto Siilasmaa, Nokias ordförande.

MÅNADENS GÖTEBORGARE
Så sa den jäveln att jag var sangvinisk, så jag slog han på käften för säkerhets
skull.

MÅNADENS BISAK
Vi levererar honung utan bismak. Och vi honungsodlare är dessutom ensamma
om att kunna behandla kundvård som en bisak.

MÅNADENS EVANGELIUM
Gud talade och sade: Bra människor finns bakom varje hörn.
Sedan skrattade hen högt och gjorde jorden rund.

MÅNADENS VÄDER
En hel del sol parat med lite skitväder med klosettvarning.

”PRAETERERA CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM”
”Praeterea censeo” betyder ”för övrigt anser jag” på latin. Romaren Cato d.ä.
avslutade sina tal i senaten med ”För övrigt anser jag att Carthago bör förstöras”
”Praeterea censeo” att en reform utan en reform av penningväsendet
inte är någon reform. Det sa USAs utrikesminister William Jennings Brown
redan 1896.
Följ noga den fortsatta utvecklingen uppmanar dig
Lars-Olof (LO) Landin
(adress, e-post, telefon nedan)
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