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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019-01-01 – 2019-12-31 
Styrelsen för den ideella föreningen Kreaprenör® med org.nr. 802432-5790 lämnar här 

föreningens trettonde verksamhetsberättelse med förvaltningsberättelse och årsredovisning. 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 

Föreningens mål och syfte 

Föreningens mål är att genom opinionsarbete sprida kunskap om vad som händer i vår tid. Det 

görs i projekt för nytänkande för individuell, lokal och regional utveckling.  

   Genom att medvetandegöra och utveckla människor och deras idéer för framtiden minskar 

ohälsa och samhälsan ökar. Föreningen är religiöst och politiskt fristående.  
 

Styrelsens arbete 

Årsmöte hölls 27 april i FEI:s lokaler, Döbelnsg. 4, Stockholm C. 24 betalande medlemmar 

och gäster deltog. I samband med årsmötet hölls och dokumenterades en workshop om ett 

ekonomiskt reformförslag inom ramen för projektet Människans existens. Ett upprop om 

Välfärdshaveriet och en fortsatt plan för projektet antogs.  
 

Styrelsen har bestått av Lars-Olof Landin (ordf) och Lars-Olof Oldén (sekr) samt de 

ordinarie ledamöterna Lars Bern, Anders Brogren, Ingela Carlberg och Anna Holtenstam,  

Valberedning är Christer Ekengren och Stig Zandrén.  

Revisorer är Carl-Johan Cronstedt, Anders Ulfvarsson och Ingrid Nilsson (suppleant).  
 

Styrelsen har hållit ett konstituerade möte och under verksamhetsåret ytterligare ett 

protokollfört styrelsemöte. Dessutom finns mötesanteckningar från årsmöte och höstmöte 

samt planerings- och strategimöten. Styrelsearbetet sköts också via telefon och mail. 
 

Våra projekt 
Strategi- och projektarbetet om Människans existens har varit omfattande. En arbetsgrupp 

har träffats löpande. En viktig slutsats från detta arbete är att vi ska skapa en folkrörelse och 

via nätverk nå den växande grupp människor som delar oro för vårt krackelerande 

välfärdssamhälle - arbeta nerifrån och upp. Att gå via etablerade media fungerar inte, 

eftersom dessa inte publicerar annat än politiskt korrekt information.  

   Arbetet har som vanligt presenterats i KreaprenörNYTT med 11 nummer. Våra aktiviteter 

på Facebook har ökat och vi har uppmärksammats brett via Google ads och hemsidan 

www.creapreneur.se och med projekt, som uppdateras regelbundet.  

Resultatet är nya medlemmar som anmäler sig via Internet. Årsavgiften höjs 2020 till 200 kr.  

9 november arrangerades höstmötet Människans existens om Välfärdshaveriet och vad 

vi kan göra åt det på hotell Birger Jarl i Stockholm. Temat var ekonomi, hälsa (=den inre 

miljön) och demokrati. Tre mångkunniga föreläsare hade inbjudits. Medlemmar i vår 

systerförening RMH – Riksföreningen för Metabol Hälsa inbjöds att delta. Mötet samlade 80 

deltagare och har redan givit resultat i flera nya medlemmar. Nästa möte planeras på temat 

ekonomi, utbildning och omsorg (=den yttre miljön). 

  Vår systerförening RMH fortsätter att utvecklas snabbt och har nu nära 2500 medlemmar. 

RMH har antagit en liknande nätverksstrategi som Kreaprenör.  
 

Medlemstatus 

126 medlemmar var registrerade vid årsskiftet varav 4 hedersmedlemmar.  

Under åren 2017-2019 har 181 personer deltagit på möten (2016-2018 = 178).  

http://www.creapreneur.se/
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ÅRSREDOVISNING    

 

 

Resultaträkning 2015 2016 2017       2018 2019 

Inbetalningar    

 

 
Medlemsavgifter 7 900 12 600 8700 12 900 12200 

Konferens 184 900  
 

 

66445 

Seminarieavg, bidrag  1 200 1650 
 

2900 

Försäljning 400   1100  
Summa intäkter 193 200 13 800 10 350 14 000 83545 

 
   

 

 
Kostnader    

 

 
Marknadsföring 0 15 000 8 879 -11993 -6149 

Konferens/Möten 175 530 1 680 5 534 
 

-71399 

Bankkostnader 456 603 757 -1143 -753 

Övriga externa kostnader 3 177 2 155 2 695  
 

 
Summa kostnader 179 163 19 438 17 865 -13136 -80301 

Årets resultat 14 037 -5 638 -7 515 864 3244 

 
   

 

 

Balansräkning 2015 2016 2017 2018 2019 

Tillgångar    

 

 
Fordringar    

 

 
Kassa    

 

0 

Plusgiro 18 870 13 232 5 717 6581 11825 

Summa tillgångar 18 870 13 232 5 717 6581 11825 

Skulder & eget kapital    

 

 
Ingående eget kapital 4 833 18 870 13 232 5717 6581 

Förutbetalade årsavgifter 0 0 0 0 2000 

Årets resultat 14 037 -5 638 -7 515 864 3244 

Summa skulder & eget kapital 18 870 13 232 5 717 6581 11825 
 

Årsavgifterna utgörs av 122 betalande dvs 12.200:-. 10 betalningar á 200 kr gällande årsavgift 

2020 har redan inkommit och skuldförts som förutbetalda årsavgifter. 2020 planeras en 

konferens i minst samma storleksordning som 2019. Styrelsen föreslår att eget kapital 

11.825 kr, vari ingår årets vinst 3.244 kr, balanseras i ny räkning. 
  

Stockholm      /      2020 

 

 

_____________________________      _____________________________ 

Lars-Olof (LO) Landin, ordförande        Lars-Olof Oldén, sekreterare 
 

 

 

 

_________:_____________________________             __________________________________    ______________________________    ________________________________ 

  

Lars  Bern                Anders Brogren          Ingela Carlberg       Anna Holtenstam 
 

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits      /      2020 

 

 

_____________________        ______________________          

Carl Johan (Jo) Cronstedt       Anders Ulfvarson 


