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Årsmöte Kreaprenör  

Protokoll fört vid årsmötet i FEI:s lokaler på                                                                           
Döbelnsgatan 4, Stockholm C, 2019-04-27 

1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnades av ordförande LO Landin, som hälsade alla välkomna. Detta 
var föreningens 12:e  årsredovisning. Föreningen startade dock redan 2001. 
 

2. Fastställande av röstlängd 
Antecknades 24 betalande medlemmar därtill ett antal 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 Ingrid Nilsson 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 2018 års verksamhet och årsredovisning i 
detalj. Handlingarna har publicerats på hemsidan och i samband med 
kallelsen till årsmötet. Föreningen driver nu två projekt 
 
1 Forum Frisk med start 2006, som överförts till Riksföreningen för Metabol 
Hälsa med Lars Bern och LO Landin. 
 
2 Människans Existens och Samhällets Möjligheter, som är en 
sammanslagning av projekten Hjärnans Frihet och After Work. 
 
Kreaprenörsnytt utkom med 11 nr. under 2018 med ca 1000 prenumeranter. 
Föreningen har ca 200 aktiva medlemmar. 
Under året har föreningen använt sin hemsida creapreneur.se. Hemsidan har 
haft ca 100.000 besök under året. 
Kommenterads av årsmötet att föreningen skall vara vetenskapligt obunden, 
men inte av vetenskapens resultat. 
 

8. Revisorernas berättelse 
Ingrid Nilsson läste upp revisionsberättelsen 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, 2018 
och att förvaltningsberättelsen var förenlig med årsredovisningens övriga 
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delar. Berättelsen 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 6 582 kr, varav årets vinst 865 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 2020 
Beslutades att årsavgiften för 2020 skall var SEK 200:-/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 samt nyval av Ingela Carlberg. 
 

13. Val av revisorer 
Beslutades omval av Carl Johan Cronstedt  och Anders Ulfvarsson och omval 
av Ingrid Nilsson, lekmannarevisor. Beslutades slutgiltigt att revisorerna skall 
vara kompetenta och rekorderliga personer, samt att de inte behöver vara 
auktoriserade. Årsmötet godkände slutgiltigt denna stadgeändring i 
föreningens stadgar, som beslutades på föregående årsmöte 2017. 

 
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 före den 10/5 2019. 
 

16. Övriga frågor 
I projektet Människan Existens redogjorde Daniel Mattias Eriksson för ett 
Ekonomiskt Reformförslag. Alla mötesdeltagare fick ett exemplar av detta 
och ombedes komma med synpunkter och förslag hur detta skall vidare 
bearbetas och genomföras. Deltagarna uppmanades också att anmäla 
intresse för att deltaga i någon arbetsgrupp 
 

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 

            

                ------------------------------------------------------------- 

                Ingrid Nilsson 

 

                ------------------------------------------------------------- 

                Maud Hilton 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


