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Creaprenuer®

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020-01-01 – 2020-12-31
Styrelsen för den ideella föreningen Kreaprenör® med org.nr. 802432-5790 lämnar här
föreningens fjortonde verksamhetsberättelse med förvaltningsberättelse och årsredovisning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Föreningens mål och syfte
Föreningens mål är att genom opinionsarbete sprida kunskap om vad som verkligen händer.
Det görs i projektarbeten för nytänkande, där individuellt och lokalt ansvar prioriteras.
Frihet och enskilda individers växande betydelse är centralt för Kreaprenör®.
Självförverkligande sker alltid i samverkan. Genom att ingå i och bygga nätverk med
likasinnade utvecklar vi människor och deras idéer. Med flera fritt tänkande och friska
människor i samhället ökar samhälsan. Föreningen är religiöst och partipolitiskt fristående.

Styrelsens arbete
Årets arbete påverkades starkt av under våren införda stora begränsningar i mötesfriheten
p.g.a. spridningen av ett nytt virus under influensaperioderna vår och höst. Bokslutet
reviderades redan 25 mars, men ett digitalt årsmöte för 2019 kunde hållas först 7 november
2020, när föreningens digitala verksamhet hade organiserats. Inbjudan skickades till de 167
medlemmar, som hade betalat årsavgift för 2019 och/eller 2020 fram till 22 oktober.
I samband med årsmötet 2020 presenterade kreaprenören Jacob Nordangård sin nya bok
”Den globala statskuppen” följt av en diskussion inom ramen för det pågående arbetsprojektet
”Hotet mot människans existens”, som handlar om ”Omsorgen och ansvaret för det
gemensamma”. Årsmötet antog styrelsens plan att fortsätta arbetet med att formulera och
sprida detta projekt lika effektivt, som har skett med den 2017 grundade Riksföreningen för
Metabol Hälsa, som handlar om ”Hälsan och ansvaret för den egna hälsan”.
Styrelsen har 2019 och fram till årsmötet hösten 2020 bestått av Lars-Olof Landin (ordf) och
Lars-Olof Oldén (sekr) samt de ordinarie ledamöterna Lars Bern, Anders Brogren, Ingela
Carlberg och Anna Holtenstam, som undanbett sig omval och på årsmötet 7 november 2020
ersattes hons av Mats Eriksson.
Valberedning var Christer Ekengren och Stig Zandrén, som undanbett sig omval, varför
årsmötet 7 november 2020 beslöt att styrelsen fram till nästa årsmöte senast i maj 2021 skall
utgöra valberedning.
Revisorer var Carl-Johan Cronstedt och Anders Ulfvarsson. Den senare hade undanbett
sig omval och ersattes på årsmötet 7 november av Mats Ensér.
Eftersom inget årsmöte kunde hållas förrän under hösten 2020 har det konstituerande
styrelsemötet från 2019-05-20 fortsatt att gälla fram till det konstituerande styrelsemötet
2020-12-03, som hölls digitalt. Styrelsen har dessförinnan under våren hunnit med två
protokollförda fysiska arbetsmöten och ytterligare ett protokollfört digitalt styrelsemöte.

Våra arbetsprojekt
Arbetet har sedan februari 2020 sköttes intensivt via telefon och e-post, och har gällt
formuleringen av arbetsprojektet ”Hotet mot människans existens”.Löpande arbete har som
vanligt presenterats i KreaprenörNYTT i en ökad utgivningstakt med 19 fylliga nummer.
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Vår information via Facebook har också ökat och våra Facebook-inlägg visas nu på
www.creapreneur.se under rubriken ”Senaste nytt”. Vår information under detta speciella,
av Staten benämnda Pandemiår, har särskilt ägnats vår hotade demokrati. Vi har också
betonat faran med Tystnadskulturen och den utbredda Historielösheten, som får oss att tro att
allt som händer nu aldrig har hänt förut, och som får oss att underskatta av generationers
generationer gjorde erfarenheter. Det gör att vi människor ständigt upprepar samma misstag
och särskilt när panik utbryter. Vi har betonat det skadliga i att Staten understödjer spridandet
av panik genom sin ständiga rapportering av dödsfall, utan att samtidigt rapportera att det
faktiskt inte är någon överdödlighet i landet under Pandemiåret.

Marknadsföring
Vår marknadsföring har lagts på Google Ads i olika media, där vi har fått 497.000
exponeringar och 7.850 klick med hänvisning till hemsidan www.creapreneur.se, som har
fått ett stadigt ökande antal besökare, under hösten ca, 7-8000 besökare per månad.
Resultatet är nya medlemmar som anmäler sig via Internet.

Medlemstatus
Föreningen har 2020 vid årsskiftet 127 medlemmar varav 3 hedersmedlemmar.
Åren 2017-2019 har 181 unika personer betalat årsavgift.
41 personer var helt nya medlemmar 2020.

ÅRSREDOVISNING
Resultaträkning
Inbetalningar
Årsavgifter medlemmar
Förbetalda årsavgifter medlemmar
Konferens
Seminarieavgifter, bidrag
Försäljning
Summa intäkter
Kostnader
Marknadsföring, hemsida, FB och Google ads
Konferens/Möten
Bankkostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
Årets resultat

Balansräkning
Tillgångar
Fordringar
Kassa
Plusgiro
Summa tillgångar
Skulder & eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa skulder & eget kapital

2015

2016

2018

2019

2020

8700 12 900

12200
2000
66445
2900
0
83545

22500
3000
0
1501

0 15 000 8 879 -11993 -6149
0 -71399
175 530 1 680 5 534
-1143
456
603
757
-753
0
3 177 2 155 2 695
0
179 163 19 438 17 865 -13136 -78301
14 037 -5 638 -7 515
864
5244

-23650
0
-955
0
-24605
2396

7 900 12 600

2017

0
184 900
0
0
0
0 1 200 1650
1100
400
0
0
193 200 13 800 10 350 14 000

2015

0

27001

2016

2017

2018

2019

2020

0
0
0
0
18 870 13 232

0
0
5 717

0
0
6581

0
0
11825

14221

18 870 13 232

5 717

6581

11825

14221

4 833 18 870 13 232
14 037 -5 638 -7 515
18 870 13 232 5 717

5717
864
6581

6581
5244
11825

11 825
2396
14221
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Årsavgifter är från 114 betalande (en har betalt 100 kr). 10 årsavgifter var förbetalda 2019.
Styrelsen föreslår att eget kapital 14.221 kr inkl. årets vinst 2.396 kr balanseras i ny räkning.
Godkänd av styrelsen på möte 2/3 2021

_____________________________
Lars-Olof (LO) Landin, ordförande

_____________________________
Lars-Olof Oldén, sekreterare
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Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits
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